JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 5én megtartott rendkívüli 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, Varga Judit mőszaki fıtanácsos.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy
valamennyi képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra.
A Képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta és egyhangú döntéssel
meghozta a következı határozatot:
114/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
közbeszerezéssel kapcsolatos döntések
1.1./ Új közbeszerezési szabályzat elfogadása
1.2./ Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
1.3./ Közbeszerzési bíráló bizottság megválasztása
1.4./ „Projektmenedzseri feladatok ellátása az „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezéső KEOP7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító számú projekt keretében” elnevezéső
közbeszerzési eljárás kiírása
1.5./ „Mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátása az „Ivóvízházat rekonstrukció
és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezéső
közbeszerzési eljárás kiírása
2./ Éven túli hitel felvétele a folyószámla hitel visszafizetése érdekében
3./ Liptai Lajos ingatlanvásárlási kérelme a 080 hrsz-ú közút területébıl
4./ Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény térítési díj felülvizsgálata
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

1./ KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
közbeszerezéssel kapcsolatos döntések
1.1./ Új közbeszerezési szabályzat elfogadása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
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dr. Bencze Zoltán: Jelen közbeszerzési szabályzat az elızın alapul, szükségszerőségét az
adja, hogy a 2011. évben elfogadott és 2012. évben hatályba lépett új közbeszerezési törvény
megváltoztatta az eljárás rendjét, a szabályzatot ezzel összefüggésbe kellett hozni. A
közbeszerzési eljárások megindítása elıtt szükséges a szabályzat elfogadása.
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság a szabályzatot megtárgyalta, azt elfogadásra
javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:

115/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd Nagyközség
közbeszerzési szabályzatát jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület a 112/2010. (VIII.11.) Kt.számú határozatával elfogadott
közbeszerzési szabályzatot ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

1.2./ Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
dr. Bencze Zoltán: 2012. évi közbeszerzési terv az idén üresen szerepelt, mivel március
végén még nem volt ismert, hogy kötelezıen lesz-e két közbeszerzés. Most ezzel a két
közbeszerzéssel javasolja módosítani a 2012. évi közbeszerzési tervet.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv fentiek szerinti
módosítását.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
116/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd Nagyközség
2012. évi közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja, azzal, hogy a
közbeszerzési tervben a
- „Projektmenedzseri feladatok ellátása az „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezéső KEOP7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító számú projekt keretében” elnevezéső
közbeszerzési eljárás kiírása

3

- „Mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátása az „Ivóvízházat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezéső közbeszerzési
eljárás kiírása
Beszerzések feltüntetésre kerüljenek.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

1.3./ Közbeszerzési bíráló bizottság megválasztása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság a felsorolt személyekkel egyetért, elfogadásra
javasolja.
dr. Bencze Zoltán: A közbeszerzési törvény elıírja, hogy a bíráló bizottság tagjai
összetételének megfelelı szaktudással kell rendelkezniük. Kell benne lenni olyan tagnak, aki
közbeszerezési szakértelemmel bír, egy gazdasági, pénzügyi szakértınek, jogi szakértınek,
illetve a mérnök közbeszerezés tárgya szerinti szakértınek, továbbá projektmenedzser tárgya
szerinti szakértelemmel rendelkezınek. Ezen szempontok alapján állították össze a bíráló
bizottságra vonatkozó javaslatot. Változás még az elızıekhez képest, míg korábban a törvény
lehetıvé tette, hogy a bíráló bizottság tagja önkormányzati, testületi döntés esetén a
képviselı-testületi teljes körő tagok lehetnek, addig a jelenlegi törvény szerint képviselı a
bíráló bizottság teljes körő tagja nem lehet, azonban tanácskozási joggal a képviselı-testület a
bíráló bizottságba delegálhat tagokat.
A Településfejlesztési Bizottság a bíráló bizottságba tanácskozási joggal Ispán Ignác és Sallai
Gábor képviselıket javasolja delegálni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a projektmenedzseri bíráló bizottság tagjaira tett
javaslatot.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:

117/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Projektmenedzseri
feladatok ellátása az ’Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az
egészséges ivóvízért Dömsödön’ elnevezéső, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016
azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett
árajánlatok véleményezésére az alábbi összetételő Bíráló Bizottságot hozza létre.

A Bíráló Bizottság tagjai:
Dr. İszy Tamás közbeszerzési szakértı
dr. Bencze Zoltán jogi szakértı
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Zsoldos Gáborné pénzügyi szakértı
Varga László a közbeszerzés tárgya szerinti szakértı.
A Képviselı-testület a Bíráló Bizottságba tanácskozási joggal delegálja Ispán
Ignác és Sallai Gábor képviselıket.
A bizottság megbízatása a határozatban foglalt feladat elvégzésével szőnik meg.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
Bencze István polgármester javaslatot tesz a Mérnöki mőszaki ellenıri bíráló bizottság
tagjaira tett javaslatot.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:

118/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Mérnöki, mőszaki
ellenıri feladatok ellátása az ’Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése
az egészséges ivóvízért Dömsödön’ elnevezéső, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016
azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett
árajánlatok véleményezésére az alábbi összetételő Bíráló Bizottságot hozza létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Dr. İszy Tamás közbeszerzési szakértı
dr. Bencze Zoltán jogi szakértı
Zsoldos Gáborné pénzügyi szakértı
Nagy Zsolt a közbeszerzés tárgya szerinti szakértı.
A Képviselı-testület a Bíráló Bizottságba tanácskozási joggal delegálja Ispán
Ignác és Sallai Gábor képviselıket.
A bizottság megbízatása a határozatban foglalt feladat elvégzésével szőnik meg.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

1.4./ „Projektmenedzseri feladatok ellátása az „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezéső KEOP-7.1.3.0/09-20100016 azonosító számú projekt keretében” elnevezéső közbeszerzési eljárás kiírása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
dr. Bencze Zoltán: Most indul az a folyamat, amikor a KEOP. pályázat megvalósításához a
beszerzéseket elkezdik. Két közbeszerezést hoztak a képviselı-testület elé, ezen kívül még
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lesz egy közbeszerzés, illetve egy közbeszerezési eljárási kívüli beszerzési eljárás lesz. A két
közbeszerzés párhuzamosan le tud futni annak érdekében, hogy a beruházás mielıbb
megvalósuljon.
Mindkét közbeszerezés egy meghívásos eljárás keretében történik, a közbeszerezési tanácsadó
az ajánlati felhívásokat elkészítette. Ezekben szerepelnek azok a cégek, akiket javasolnak
meghívni az eljárásra. Cégekrıl az ismertetıket a képviselık megkapták.
A döntés része:
- elsıként, hogy elfogadja a képvelı-testület az ajánlati felhívást,
- a döntés második része, hogy kiírja a képviselı-testület a közbeszerezési eljárást,
- harmadik, hogy elfogadja azokat a cégeket, akiket a konkrét ajánlattételi eljárásra felhívnak.
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság javasolja az elhangzottak szerint a
közbeszerezési eljárás kiírását.
Varsányi Antal: A nyílt közbeszerezési eljárás nem lett volna jobb?
dr. Bencze Zoltán: Költségesebb és hosszabb idıt vesz igénybe. A kivitelezési közbeszerezés
már nyílt eljárással folyik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta a projektmenedzseri feladatok ellátására irányuló
közbeszerzési kiírásra vonatkozó elıterjesztést, valamint az írásbeli elıterjesztésben szereplı
három cég meghívására vonatkozó javaslatot.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:
119/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Ivóvízhálózat
rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
elnevezéső,
KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016
azonosítószámú
projekt
projektmenedzsment feladatai ellátásának megrendelésére hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselı-testület a „Projektmenedzseri feladatok ellátása az „Ivóvízhálózat
rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
elnevezéső KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosító számú projekt keretében”
elnevezéső közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
II. A Képviselı-testület döntése alapján az ajánlattételi felhívást az alábbiak
részére kell megküldeni:
- Konstantinusz Consult Tanácsadó Kft.,
- Pannon Fejlesztı Területi és Települési Tervezı, Szervezı és Tanácsadó Kft.,
- OTP Hungaro-Projekt Kft.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
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1.5./ „Mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátása az „Ivóvízházat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” elnevezéső közbeszerzési eljárás
kiírása
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester
szavazásra bocsátotta a mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátására irányuló
közbeszerezési eljárás kiírására vonatkozó javaslatot, valamint az elıterjesztésben szereplı
három meghívandó cégre tett javaslatot.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a
következı határozatot:
120/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Ivóvízhálózat
rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön”
elnevezéső, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosítószámú projekt mérnöki,
mőszaki ellenıri feladatai ellátásának megrendelésére hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselı-testület a „Mérnöki, mőszaki ellenıri feladatok ellátása az
’Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön’ elnevezéső, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azonosítószámú projekt
keretében” elnevezéső közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
II. A Képviselı-testület döntése alapján az ajánlattételi felhívást az alábbiak
részére kell megküldeni:
- Innober-Wave Építıipari és Szolgáltató Kft.,
- UTIBER Közúti Beruházó Kft.,
- INWATECH Környezetvédelmi Kft.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
Bencze István: Felhívja a képviselık figyelmét, ahogy a közbeszerezés kapcsán haladnak
elıre, bizonnyal rendkívüli ülések összehívására lesz szükség.
Szomor Dezsı: Kérdezi, hogy a három – most meghatározott – cégen kívül az ajánlati
felhívást más cégnek is el lehet küldeni?
Bencze István: Menet közben nem, ha úgy látják, hogy nem kapnak megfelelı ajánlatot, a
bíráló bizottság javaslata alapján érvénytelenné nyilvánítják az eljárást.
dr. Bencze Zoltán: Nem lehet, mert az esélyegyenlıség sérül, mindenkinek ugyanazt az
információt és ugyanannyi idıt kell biztosítani arra, hogy megtegye az ajánlatot.
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2./ Éven túli hitel felvétele a folyószámla hitel visszafizetése érdekében
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István: Tájékoztatja a képviselıket az OTP. munkatársainak a folyószámla hitel és
munkabér hitel visszafizetésével kapcsolatban tett látogatásáról. A gazdasági stabilitásról
szóló tv. szerint az önkormányzati hiteleket kormányzati engedélyhez kötik, kivéve a
likvidhiteleket. A likvidhitelek fogalmát a tv. meghatározza, azonban naptári éven belül
visszafizetendı hitelekrıl van szó. A naptári év január 1-tıl december 31-ig tart, ezért a
jogszabály értelmében azt vissza kell fizetni.
dr. Bencze Zoltán körjegyzı szóban is ismertette az írásbeli elıterjesztést elıterjesztést,
majd tájékoztatta a képviselıket arról, hogy az OTP. is és a polgármesterek is
kezdeményezték a kormánynál a stabilitási törvény módosítását oly módon, hogy vegyék ki a
„naptári” szót. Az OTP. felhívta arra is a figyelmet, mivel nagymennyiségő forráskivonás
történik az önkormányzati szektorból, ez az önkormányzatok hitelképességét a jövıre nézve
érinti. Felhívták még a figyelmet arra, hogy a jövıben sokkal kevesebb hitelre számítson az
önkormányzat, az elbírálás csak az önkormányzati költségvetés elfogadását követıen történik.
Elıreláthatólag a hitelbírálat egy-két hónap lesz. Tehát itt marad az önkormányzat pénz
nélkül. Gondot jelent, hogy az önkormányzat likviditását biztosítani kell, a hitelfelvétel ennek
az alapját szolgálhatja. Amennyiben az önkormányzat saját erıbıl a hitelt nem tudja
visszafizetni, a bank felajánlja az éven túli hitelt, ehhez azonban kormányzati engedély
szükséges. (ismertette ennek menetét)
Bencze István: Az OTP. részérıl az lenne a kedvezı, ha az önkormányzat egy picit
elıtörlesztene, a jelenlegi 45 milliós hitelt 30 millió Ft-tal váltanák ki. Ez egy olyan gesztus
lenne az OTP. felé, amely alapján a jövıben kedvezıbb hitel elbírálásra számíthatnának.
Ezen a hitelen túl tavasszal szükség lesz némi – 10-12 milliós – folyószáma hitelre, amely
kedvezı elbírálására számítanak. Az elıterjesztés melléklete az a táblázat, amely a jelenlegi
hitelállomány 2018-ig prognosztizálja. Jelenleg a felvehetı hitelösszegnek az 1/3-nál tart az
önkormányzat. Ismereti szerint kevés olyan önkormányzat van, amely hitelállomány
tekintetében ilyen jól áll, mint Dömsöd. Az elıterjesztés tájékoztató jellegő, döntést nem
igényel. További információk birtokában egy késıbbi ülésen döntenek a kiváltó hitel
mértékérıl.
Sallai Gábor: Az OTP. ajánlat a kondícióit közölte?
Bencze István: Igen, 3 % + 3 havi bubor, 5 év futamidı.
Sallai Gábor: Ki kellene harcolni, hogy euribor legyen.
Bencze István: Ide hozzák a testület elé a konkrét ajánlatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, határozat nem született.
3./ Liptai Lajos ingatlanvásárlási kérelme a 080 hrsz-ú közút területébıl
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
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Varga Judit: A kérelem az elızı ülésen már volt a képviselı-testület elıtt, az a döntés
született, hogy az önkormányzat eladja a 342 m2 területet 080 hrsz-ú útból Liptai Lajos
részére. A terület megosztásához, illetve a forgalomképessé történı áthelyezéséhez szükséges
a képviselı-testület döntése.
Ispán Ignác: A Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztéssel egyetértett, természetesen a
megosztással kapcsolatos költségeket a vevı viseli. A bizottság elfogadásra javasolja.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a Képviselıtestület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
121/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 107/2012. (VIII.8.)
Kt.számú határozatát módosítja az alábbiak szerint:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat tulajdonát képezı 080 hrsz-ú 1227 m2-es területnagyságú
ingatlanból annak megosztását követıen kialakuló 342 m2-es nagyságú
ingatlanrészt értékesíteni kívánja Liptai Lajos 2344 Dömsöd, Áchim utca 12. szám
alatti lakos számára. A képviselı-testület döntése szerint a megosztás, valamint az
ingatlan kerítésével kapcsolatos költségeket a vevı viseli.
A képviselı-testület 080 hrsz-ú közút megosztásához hozzájárul úgy, hogy annak
során 1420 m2 nagyságú közút megnevezéső és 342 m2 nagyságú beépítetlen
terület megnevezéső ingatlan alakuljon ki.
A képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a
telekmegosztás és az értékesítés során eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat és
szerzıdéseket aláírja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2012. december 31-ig
4./ Dezsı Lajos Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény térítési díj felülvizsgálata
Elıadó: Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán elıterjesztésében elmondja, hogy augusztus 28-án jelent meg a Magyar
Közlönyben a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, mely szeptember
1-én lépett hatályba. Ez a rendelet tartalmazza többi között az iskolai térítési díjak
megállapításával kapcsolatos szabályokat is, mely Dömsöd esetében a mővészeti iskola
térítési díjait érinti. A rendelet szerint az önkormányzatok szeptember 5-ig az új szabályok
alapján kötelesek felülvizsgálni a térítési díj rendeletüket. A jogszabály elıkészítése során
becsúszott egy hiba, a tervezethez képest a megváltozott szöveg nem rendelkezik egy
dologról, nem határozta meg a mértékét a mővészeti oktatásban kérhetı térítési díjnak a 18 év
alatti korosztályra, illetve a 18-22 évig terjedı korosztályra. A felülvizsgálatot ezen
hiányosság miatt nem igazán lehet megtenni, nem tudják milyen szabályok alapján végezzék
el. Nem hoztak a képviselı-testület elé kidolgozott javaslatot ezek alapján azt mondják, hogy
a rendelkezésre álló információk nem indokolják a jelenlegi térítési díjak módosítását. Ma

9

jelent meg az illetékes államtitkár állásfoglalása, mely most jutott tudomásukra, ezt
átolvassák, amennyiben újabb információt tartalmaz, úgy ismételten átszámolják a térítési
díjakat és a következı ülésre a testület elé terjesztik.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következı
határozatot:

122/2012. (IX.5.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dezsı Lajos Alapfokú
mővészeti Iskola térítési díjait felülvizsgálta, és a díjakat ne kívánja módosítani.
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal

Bencze István: Mint ismert, az általános iskolák fenntartói szerepét az állam veszi át. 3000 fı
feletti település esetén az önkormányzat üzemeltetheti az iskolát. A költségvetési
sarokszámok elfogadását követıen Dömsöd számára egyértelmően kiderült, hogy nem tudják
mőködtetni az iskolát, sem a mővészeti iskolát. Szeptember 30-ig van lehetısége az
önkormányzatnak arra, hogy jelezze az Államkincstár felé, nem képes mőködtetni az iskolát.
Az ezzel kapcsolatos döntést még ebben a hónapban egy rendkívüli ülésen meg kell hozni a
képviselı-testületnek. Ma ismételten végigvették a lehetıségeket, hol tudnak leépíteni, kit
tudnak elbocsátani, mibıl tudnak elvonni. Ennek eredményeként nagyon nehéz küzdelem
árán sikerült 100 millió Ft-ot találni, de a másik 100 millió Ft-nak nincs meg a fedezete.
Bevételt nem tudnak növelni, kiadásból nincs mit lefaragni, a bedılés határán van az
önkormányzat. Ha a szeptember folyamán az eredeti költségvetésen a parlament pozitív
irányban nem módosít, akkor nagy baj lesz. Legkésıbb október végéig meg kell hozni azokat
a döntéseket, amelyek már erre az évre kihatással vannak, de különösen a jövı évre, mert
ellenkezı esetben január 3-én nem tudnak munkabért fizetni.
dr. Rókusfalvy Sylvia: Mit jelent, hogy nem tudják mőködtetni?
üzemeletetésre, vagy bezárják?

Az állam veszi át

Bencze István: Nem tudják a kiszolgáló személyzet bérét biztosítani. Bezárni nem zárják be.
Megvizsgálják az önkormányzat költségvetését, s döntenek arról, hogy a mőködtetést az állam
veszi át, a bért és vonzatait, épületek rezsijét, felújítását, javítását az állam finanszírozza. Ha
az önkormányzat tudná mőködtetni, akkor a pedagógusok bérén kívül minden más az
önkormányzatot terhelné.
Balogh László Levente: Egyszer már megállapodtak, hogy az állam fogja mőködtetni.
Ellenkezı esetben ez a feladat 250 millió Ft-ot vesz el más feladattól.
Bencze István: Az állam fogja fenntartani, a mőködtetésrıl még nem döntöttek.
A jelenlegi 1 milliárdos költségvetés megfelezıdik, amit az iskola, mint normatíva jelent, az
250 millió Ft, az összes többi intézmény mőködtetéséhez az önkormányzat egyéb feladatihoz
még 250 millió Ft. még hiányzik.
Elmegy 180 millió Ft. SZJA, 30 millió Ft. gépjármőadó, mely a gépjármőadó bevétel 60 %-a,
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elmegy az oktatási társulással együtt járó 30 millió Ft., körjegyzıséggel a 6 millió Ft.,
Ismerve az adóbevételeket, a lehetıséget, nagy bajban lesz az önkormányzat, annak ellenére,
hogy az elmúlt hat évben nem volt pazarlás, pénzszórás, jól gazdálkodtak. Bízik abban, hogy
december 31-én nem lesz kifizetetlen számla.
Intézményekkel kapcsolatban: Nem tudni mi lesz a sportcsarnokkal, várhatóan nem fogják
tudni kinyitni. Nem tudni, hogy az oktatást kiszolgáló intézményeként az állam fog-e bérleti
díjat fizetni. Az OMK. ebben az évben mővészeti célra több pénzt nem használhat fel.
Októberben tárgyalja a testület az OMK. és könyvtár sorsát. Jelenlegi számítások szerint a két
intézménynek 2,5 álláshelye marad. Az építéshatóságról is dönteni kell, nem fogják tudni
fenntartani, mely óriási presztízsveszteség.
Csikós Lászlóné: A szüreti mulatság programját már megszervezték, meghirdették.
Bencze István: Szponzorokat kell szerezni, egy fillért nem tudnak hozzá adni, nincs mibıl
dr. Bencze Zoltán: Az elmúlt héten a hivatalban egy munkaértekezlet keretében tájékoztatták
a dolgozókat a legújabb információkról.
Olyan dolgokat is meg kell vizsgálni, egyes feladatok ellátásában, hogy nem tudnak-e
olcsóbban megoldani, ha kiszerveznék vállalkozásba, pl. karbantartás.
Bencze István: Bíznak abban, hogy a költségvetés pozitív irányba elmozdulhat még. Jelen
pillanatban a lehetı legrosszabbra kell készülni. Ismételten megkereste Áporka polgármestere
a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban. A szeptember végi testületi ülésre egy olyan
javaslatot is szeretne elıterjeszteni, amennyiben nem kötelezik rá az önkormányzatot, 2013.
január 1-tıl Apajjal se kössenek közös hivatalra vonatkozó szerzıdést. Jelen anyagi
helyzetben egy jóval rosszabb anyagi helyzetben lévı települést nem nagyon tudnak
pátyolgatni, mert egy idı után Dömsöd finanszírozná a számláikat és visszakerülnének a
három évvel ezelıtti helyzetbe. Amennyiben Apaj nem tud sehova csatlakozni, valószínő, a
kormányhivatal Dömsödöt fogja kijelölni.
Úgy tőnik tehát, hogy nem jó a helyzet, lépni kell, arra várni nem lehet, hogy mi lesz, mert az
a csıdöt jelenti, és egy adósság rendezési eljárás végeredményét senki nem látja.
Amint konkrétumok lesznek, a Dömsödi Hírnökben – amelyet január 1-tıl nem fognak tudni
finanszírozni – részletes, pontos tájékoztatást ad, illetve egy falugyőlés összehívására is sor
kerül.
dr. Bencze Zoltán: A számítások során azt is felülvizsgálják, milyen kihatása lehet a
Dömsödi Hírnök megszőntetésének és esetlegesen 2-3 havonként házi készítésben történı
megjelentetésének.
Bencze István: A DUSE Kft. javaslatot tett a sportcsarnok közös mőködtetésére, amíg
konkrét megoldást nem találnak, illetve az állam nem finanszírozza legalább a testnevelési
órákat, akkor január 1-tıl a sportcsarnokot biztosan be kell zárni. Ismerteti a belügyminiszter
– mindennapos testneveléssel kapcsolatban írt – levelét. A Mővelıdési Házat is avégett tartják
még fenn, mivel közös épületben van az iskolával. Mősorral megtölteni, finanszírozni
lehetetlen lesz.
Elkezdıdött a konyha átvilágítása, találtak olyan tartalékokat, hogy egy picit ott is tudnak
spórolni. Még ennek ellenére is elıfordulhat, hogy a konyha kiszervezését megfontolják.
dr. Bencze Zoltán: Az iskolai étkezésben annyi lesz a szerepük, hogy a gyermekvédelmi
kedvezményt, amely az ingyenes étkeztetés alapja, azt az önkormányzat állapítja meg. Abban
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biztos, hogy az nem helyben fogja megoldani az állam az iskolai étkezést, mert a fenntartást a
megyei intézményfenntartó központ látja el. Az önkormányzatnak a szociális étkeztetés és az
óvodai étkeztetést továbbra is biztosítani kell.
Bencze István: Összegzésképpen az elhangzottakat, nehéz jövı elé néznek, de azért vannak,
hogy megoldják a problémákat.
Bencze István: Mint ismert, a nıi kajakosok olimpiai aranyérmet szereztek. A csapat egyik
tagja, Szabó Gabriella, dömsödi kötıdéső, édesanyja dömsödi születéső, iskoláit is itt végezte,
Gabriella a mai napig havonta többször a dömsödi nyaralóban tölti idejét. Felmerült, hogy ha
van dömsödi kötıdése, valamilyen kitüntetésben részesíteni, esetleg díszpolgári címet
adományozni számára. A mai napig tartja dömsödi családjával a kapcsolatot, szabadidejét
szívesen tölti Dömsödön. Kérdezi a képviselık véleményét.
Az október 23-i ünnepséget a könyvtár rendezi, Szabó Andrea képviselı mondja az ünnepi
beszédet. 1956-ban Melbourneben folytak az olimpiai játékok, erre fel lehetne építeni a
mősort, s az ünnepi mősor keretében átadnák a díszpolgári címet.
Szomor Dezsı: Egyetért a cím adományozásával.
Balogh László Levente: Szintén egyetért, pozitív példa lehet.
Varsányi Antal: Egy elvi döntést hozhatna most a képviselı-testület, hogy egyáltalán
támogatna-e valamilyen kitüntetést.
Szabó Andrea: Tudomása szerint Gabriella szereti Dömsödöt, itt élnek rokonai, nagyszülıje,
szívesen és sokat járnak le Dömsödre szüleivel. Örültek a cikknek, amely a Dömsödi
Hírnökben megjelenik. Szívesen jönne az iskolába is a gyerekekkel beszélgetni az
életpályájáról.
dr. Bencze Zoltán: A soron következı testületi ülésre elıkészítik az elıterjesztést.
Varsányi Antal: Felhívja a képviselık figyelmét arra, hogy a jövı szombaton a dömsödi
református templomban a templomtetı megvalósítására jótékonysági koncertet rendeznek.
Elıtte 15 órakor a Petıfi szülıi házban Vajnai János kiskunlacházi festı-grafikus állandó
kiállításán megnyitója lesz.
Nagy Zsolt: A településrendezési tervvel mi a helyzet, mikor lesz készen?
dr. Bencze Zoltán: Tudomása szerint a szükséges dokumentációkat visszaküldték, a
PESTTERV-nél van, nagyon lassan készül.
dr. Rókusfalvy Sylvia: Ugyanolyan régen kapott ígéretet a rendelı akadálymentesítésére, az
elmúlt napokban három tolókocsis beteg jött a rendelésre és a rendelı elıtt kellett vérnyomást
mérni.
Varsányi Antal: Ha megfelel egy fából készült rámpa, azt fel tudják vállalni, hogy elkészítik.
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Az ülésen 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

