
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 11-én 
megtartott alakuló ülésén. 

 Lázár József korelnök köszöntötte a dömsödi lakosoktól 2006. október 1-én bizalmat kapott 
újonnan megválasztott polgármestert, Bencze Istvánt és a képviselő-testület tagjait, valamint 
az alakuló ülésen megjelent vendégeket, majd rövid köszöntőt mondott. Köszöntőjében 
kihangsúlyozta a döntéshozók felelősségét, azt a felelősségteljes, nehéz munkát, mely a 
képviselőkre az elkövetkező négy évben vár. Végezetül megköszönte a választás 
lebonyolításában résztvevő köztisztviselők és választási bizottságok munkáját. 
Megállapította, hogy a 14 megválasztott képviselőből 13 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására,  a 6. és 7. napirendi 
pont felcserélésére. 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot:

206/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás 
eredményéről, megbízólevelek átadása
2./ A Képviselő-testület eskütétele
3./ A polgármester eskütétele
4./ A polgármester programjának ismertetése
5./ A polgármester illetményének megállapítása
6./ A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása, Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 7/2003. (IV.24.) rendelet módosítása- szavazatszámláló 
bizottság megválasztása
7./ Az alpolgármester /ek/ választása, illetmény, illetve tiszteletdíj 
megállapítása
8./ Egyebek
8.1. Kudar Zsigmondné leköszönő polgármester végkielégítésének 
megállapítása
8.2. Az SZMSZ. átfogó módosításának előkészítése
8.3. Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotásával kapcsolatos 
feladatok meghatározása
8.4. A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségével összefüggő tájékoztatás 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal



1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményéről, 
megbízólevelek átadása
Előadó: Tóth István HVB. elnöke
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Tóth István HVB. elnök köszöntötte Bencze István polgármestert, a megválasztott képviselő 
testület tagjait, majd írásbeli tájékoztatójából kiemelve ismertette a választással kapcsolatos 
fontosabb adatokat. 

Lázár József korelnök szavazásra bocsátotta a HVB. elnökének tájékoztatását, melyet a 
képviselő-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot: 

207/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi választási 
bizottság elnökének a 2006. október 1-jén megtartott önkormányzati 
képviselők és polgármester választásáról beszámolóját elfogadja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

2./ A Képviselők eskütételele
Tóth István a HVB. elnöke felkérte a megválasztott képviselőket esküjük letételére. Az 
eskütételt követően átadta részükre a megbízóleveleket. 
A képviselők Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.24.) 
rendelete 20.§ (5) bekezdése szerint az alábbi esküt tették:

„ Én ................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez hû  
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati  
titkot megõrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 
tudásom szerint, minden igyekezetemmel Dömsöd javát szolgálom.”

Az ülésről távol maradt Orosz Sándor képviselő a következő ülésen teszi le az esküt.

3./ A polgármester eskütétele
Lázár József korelnök felkérte Bencze István megválasztott polgármestert az eskü letételére, 
majd az eskütételt követően átadta részére a megbízólevelet. 

A polgármester  Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.24.) 
rendelete 20.§ (5) bekezdése szerint az alábbi esküt tették:

„ Én ................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez hû  
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati  
titkot megõrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 
tudásom szerint, minden igyekezetemmel Dömsöd javát szolgálom.”
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4./ A polgármester programjának ismertetése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester a program ismertetése előtt köszöntötte a képviselő-testület 
tagjait és a meghívott vendégeket, majd köszönetét fejezte ki a lakosság bizalmáért abból az 
alkalomból, hogy polgármesterként először áll a nyilvánosság előtt. Ígéretet tesz arra, hogy – 
képviselő társaival együtt – a  bizalommal élni, s nem visszaélni fognak. 
A polgármesteri programmal kapcsolatban elmondja, hogy az Dömsöd lakossága előtt ismert, 
hisz a program a választási kampányban kiadott kiadványra épül, a kiadvány azt részletesen 
tartalmazza. A választási programban ígért – megoldásra váró feladatokat a képviselők és a 
lakosság segítségével igyekszik megoldani. Programjából kiemelve talán a legfontosabbnak 
tartja azt a törekvést, hogy a képviselő-testület, a köztisztviselők, közalkalmazottak mind a 
legjobb tudásuk szerint a dömsödi emberek hétköznapjainak megkönnyítéséért dolgozzanak. 
A pozitív gondolatokat magukévá teszik, megvizsgálják és igyekeznek Dömsöd javára 
fordítani. A programból kiemeli a közbiztonságot, és megerősíti azon elhatározását, hogy 
mindent megtesz azért, hogy Dömsödön önálló rendőrőrs létesüljön. A polgármesteri 
programban jelentős fejezetnek tartja a félévenkénti falubejárást, melynek célja, hogy az 
azonnali, sürgős teendőket felfedjék és intézkedni tudjanak. Kéri a képviselők és a jelenlévők 
segítségét, ha bármit észlelnek a faluban jelezzék a polgármester, illetve a hivatal munkatársai 
felé. Szeretné, ha a meglévő nehézségek ellenére olyan négy évet produkálnának, amire jó 
érzéssel tekinthetnek vissza.

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Lázár József 
korelnök szavazásra bocsátotta a polgármester programját. 

A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

208/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
2006-2010. időszakra vonatkozó programját elfogadja.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

5./ A Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Lázár József korelnök
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Lázár József korelnök – az írásbeli előterjesztés alapján – a polgármester munkabérét havi br. 
420 ezer ft-ban, költségátalányát pedig havi bruttó 120 ezer ft-ban javasolja megállapítani. 

Patonai Istvánné képviselő:  Egyetértését fejezi ki a tekintetben, hogy jónak tartja ezt a 
középarányos összeget, amelyet most a polgármester munkabéreként illetve 
költségátalányaként javaslatként elhangzott. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
Bencze István polgármester tartózkodott a szavazástól.

209/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994.évi 
LXIV. törvényben biztosított jogkörében  az alábbi határozatot hozza:
Bencze István polgármester illetményét  2006.október 1.  napjától havi 
bruttó 420.000.- Ft-ban.
A polgármester költségátalányát  havi 120.000.- Ft-ban állapítja meg.

Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

6./ A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása, Dömsöd Nagyközségi 
önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
7/2003. (IV.24.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a bizottság tagjait a 
szervezeti és működési szabályzat szerint képviselő-testület személyenként titkos szavazással 
választja meg. 
A titkos szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság hatásköre, tekintettel arra, hogy az ÜB-
ot a testület még nem választotta meg, szükséges ideiglenes szavazatszámláló bizottság 
létrehozása. Erről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. A bizottság tagjainak 
javasolja dr. Rostás Klára, Szabó Andrea és Ispán Ignác képviselőket, akik megegyeznek az 
Ügyrendi Bizottság tagjaként javasolt személyekkel.

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő 
határozatot: 

210/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a testület 
bizottságainak megválasztásával és az alpolgármester választással 
kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes szavazatszámláló 
bizottságot hoz létre.
Az ideiglenes bizottság tagjai: Dr. Rostás Klára, Szabó Andrea, Ispán Ignác 
képviselők.

Felelős: Dr. Rostás Klára, Szabó Andrea, Ispán Ignác képviselők
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester ismertette a Bizottságok összetételére vonatkozó javaslatát, majd 
felkérte Dr. Vörös Andrea jegyzőt a szavazás és szavazatszámlálás szabályainak ismertetésére. 
(Bizottságok összetételére vonatkozó javaslat írásban mellékelve.) 
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A titkos szavazást megelőzően Bencze István polgármester elmondja, hogy a jogszabály 
értelmében alpolgármesterre kizárólag a polgármester tehet javaslatot. Javaslatát Varsányi 
Antal képviselőre teszi. Varsányi Antal abban az esetben lesz az elkövetkező időszakban a 
község alpolgármestere, ha a képviselők minősített többséggel, azaz legalább 8 igen 
szavazattal megválasztják. 

(A továbbiakban – a titkos szavazás lebonyolításának idejére – a meghívott vendégeket az  
üléstermet elhagyják. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült.)

A szavazás befejeztével Bencze István polgármester felkérte dr. Rostás Klára képviselőt, az 
ideiglenes bizottság tagját, a titkos szavazás eredményének ismertetésére. 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2006.(XI.16.) rendelete 
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2003.(IV.24.) rendelet 
módosításáról

a rendelet kihirdetve: 2006. október 16.
a rendelet hatályba lépett: 2006. október 16.

Ezt követően Bencze István polgármester felkérte a bizottság külsős tagjait az eskü letételére, 
majd az eskütétel után gratulációját fejezte ki és jó munkát kívánt az elkövetkező évekre.

A képviselő-testület bizottságainak megválasztott nem képviselő tagjai  Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003.(IV.24.) rendelete 20.§ (5) bekezdése szerint az 
alábbi esküt tették:

„ Én ................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, és annak népéhez hû  
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati  
titkot megõrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb 
tudásom szerint, minden igyekezetemmel Dömsöd javát szolgálom.”

7./ Az alpolgármester /ek/ választása, illetmény, illetve tiszteletdíj megállapítása
Előadó: Bencze István polgármester 
(Határozati javaslat és előterjesztés írásban mellékelve)

Bencze István polgármester az alpolgármester választás eredményének ismertetésére felkérte 
dr. Rostás Klára képviselőt, az ideiglenes bizottság elnökét. 

dr. Rostás Klára: A titkos szavazás eredményeként elmondta, hogy a képviselő-testület 12 
igen szavazattal – egyhangúlag – Varsányi Antal képviselőt választotta alpolgármesterré.
Varsányi Antal alpolgármester jelölt tartózkodott a szavazástól.

211/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994.évi 
LXIV. törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára 
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minősített többséggel és titkos szavazással Varsányi Antalt  társadalmi 
megbízatású  alpolgármesterré választotta.

Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

Varsányi Antal képviselő: Megköszöni a képviselő-testület, a polgármester és a lakosság 
bizalmát. Érzi, hogy az elvárás nagy, igyekszik megfelelni a megbízatásnak az elkövetkező 
időben. 

Bencze István polgármester ezután javaslatot tesz az alpolgármester tiszteletdíjára. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának maximális összege 239.000.-Ft. 
lehet. Az előző alpolgármester tiszteletdíja 99.000.-volt. Az alpolgármesterrel történt 
egyeztetés alapján 66.000.-Ft. tiszteletdíjra tesz javaslatot. 

Bús András képviselő: Véleménye szerint maradjon az előző alpolgármesternek megállapított 
tiszteletdíj mérték. 

dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő egyetért Bús András képviselő javaslatával. 

Varsányi Antal alpolgármester nem fogadja el a 99.000.-Ft. tiszteletdíjat, ugyanis az előző 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításánál is a minimum tiszteletdíjra szavazott, 
erkölcstelennek tartaná a magasabb tiszteletdíjat felvenni. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 66.000.-Ft. 
javaslatot. 

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 
Varsányi Antal alpolgármester tartózkodott a szavazástól.

212/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994.évi 
LXIV. törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára 
 A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 66.000.- Ft/ hó 
összegben állapítja meg.

Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

8. Egyebek/ 8.1. Kudar Zsigmondné leköszönő polgármester végkielégítésének 
megállapítása
Előadó: Bencze István polgármester.
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester: A leköszönő polgármester végkielégítését a képviselőkkel 
egyeztetve 3 havi illetményének megfelelő összegben, és további 2 havi illetményének 
megfelelő juttatásban javasolja meghatározni.
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Bús András képviselő: Kérdezi, hogy mennyi pénz lett betervezve a költségvetésbe erre a 
célra? 

Bencze István polgármester: 3 + 3 havi illetménynek megfelelő összeg. 

Bús András képviselő: Akkor ezt az összeget javasolja, azaz 3 + 3 havi illetménynek 
megfelelő összeget. 

Bencze István polgármester – miután a napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi 
hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosító javaslatként elhangzott 3 + 3 
havi illetménynek megfelelő összeget.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot:

213/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994.évi 
LXIV. törvényben biztosított jogkörében 
Kudar Zsigmondné leköszönő polgármester részére három havi 
illetményének megfelelő összegű végkielégítést állapít meg, és további 
háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatásban részesíti.

Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

8.2. Az SZMSZ. átfogó módosításának előkészítése
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 6 hónapon belül – 
szükség esetén – módosítani kell az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Javasolja az Ügyrendi Bizottság megbízását a SZMSZ. módosításának kidolgozásával. 

Varsányi Antal alpolgármester: Felmerült az SZMSZ. módosításával kapcsolatban néhány 
dolog már az előző testületben is, amit most figyelembe kellene venni. Kéri a képviselőket, 
hogy jól átgondolva, időben adják le javaslataikat. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

214/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1990. évi 
LXV. törvényben   foglalt kötelezettségének eleget téve szervezeti és 
működési szabályzat  előkészítésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak 
szerint határozza meg:
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A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát   2007. április 30. 
napjáig kell elvégezni, a rendelet tervezetet legkésőbb a képviselő-testület 
2007. áprilisi soros ülésén elő kell terjeszteni.
A szervezeti és működési szabályzat elkészítésével a képviselő-testület az 
Ügyrendi Bizottság  bízza meg. 

Felelõs: Ügyrendi Bizottság elnöke és jegyző
Határidõ: folyamatos - első beszámoló időpontja 2006. december 31.

8.3. Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotásával kapcsolatos feladatok 
meghatározása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a képviselő-
testületnek az alakuló ülést követő 6 hónapon belül el kell készíteni az önkormányzat 
gazdasági programját. A kidolgozással javasolja megbízni a Gazdasági Bizottságot. Javasolja 
továbbá, hogy a gazdasági programba a polgármester illetve a képviselőknek a választási 
kampányban elhangzott javaslatait folyamatosan bele kell dolgozni. 

A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a 
következő határozatot: 

215/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1990. évi 
LXV. törvény 91.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az 
önkormányzat 2006 -2010. időszakra vonatkozó gazdasági programjának 
előkészítésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint határozza meg:
A gazdasági programot a polgármester által előterjesztett és a képviselő-
testület által jóváhagyott program alapján  2007. április 30. napjáig kell 
elkészíteni.
A gazdasági program elkészítésével a képviselő-testület a Gazdasági és 
Műszaki-fejlesztési Bizottságot  bízza meg. 
A bizottság a program ütemtervét 2006. december 31-ig terjeszti a 
képviselő-testület elé.

Felelõs: a feladattal megbízott bizottság elnöke
Határidõ: folyamatos – első beszámoló időpontja 2006. december 31.

8.4. A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő 
tájékoztatás 
Előadó: Dr. Vörös Andrea jegyző
(Írásbeli előterjesztés csatolva.) 

Dr. Vörös Andrea jegyző: Írásbeli tájékoztatóját röviden összefoglalva elmondta, hogy a 
képviselők egy részletes írásbeli tájékoztatót kaptak kézhez az összeférhetetlenségi 
szabályokról és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. A képviselők összeférhetetlenségét 
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már a jelölt ajánláskor vizsgálták, illetve ha a képviselővel illetve polgármesterrel szemben 
összeférhetetlenség állt fenn, azt a megválasztást követő 30 napon belül meg kell szüntetni, 
illetve a képviselő-testület dönt az összeférhetetlenségről. 
A továbbiakban tájékoztatást adott a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség szabályairól. 
Elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, bármely állampolgár által 
megtekinthetők. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget az alakuló ülést követő 30 napon 
belül kell teljesíteni. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos 
eljárási szabályokat az ügyrend tartalmazza, a hatályos szervezeti és működési szabályzat 
szerint az eljárást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja. 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület a 
tájékoztatót elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

216/2006.(X.11.) Kt.számú 
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat épviselő-testülete a képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzői tájékoztatót 
elfogadja.

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester végezetül megköszöni mindazok jelenlétét, akik megtisztelték az 
alakuló ülést jelenlétükkel. Üdvözli a roma kisebbségi önkormányzat megválasztott tagjait, 
kihangsúlyozva az elkövetkező évben az együttműködés fontosságát. Annak érdekében, hogy 
a településen rend legyen, a kisebbségi önkormányzat tagjaira fontos szerep hárul. 

Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén Bencze István polgármester 
ismételten megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 

Kmf.

B e n c z e   István Dr. V ö r ö s    Andrea
polgármester      jegyző
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