
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án 
megtartott ülésén. 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

Bencze István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a 14 megválasztott képviselőből 8 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot: 

72/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3. Tájékoztató az önkormányzati társulások működéséről
4. Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala szervezeti dokumentumainak 

átfogó módosítása (SzMSz, Ügyrend, Gazdasági Szervezeti Egység Ügyrendje, 
FEUVE- Szabálytalanságok Kezelésének Rendje)

5. A Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás alapító 
szerződésének módosítása

6. A dömsödi 2622 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása 
(267/2007.(XII.14.) Kt.sz. határozat módosítása)

7. A Petőfi Sándor Oktatási és Közművelődési Központ vezetőjének kérelme
8. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve a 68/2008. (V.19.) sz. 
határozattal kapcsolatban elmondja, hogy az ügyben a bírósági döntés megszületett, Nagy 
Istvánnak 15 napon belül az ingatlant vissza kell adni.    

dr. Bencze Zoltán jogi előadó: Az ítéletet írásban még nem kapta meg az önkormányzat, a 
kézbesítési idő 15 nap, a jogerőre emelkedés ettől számított 15 nap. 

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



73/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

2./ A Polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy ma kapták 
e-mailben az értesítést, hogy 8,8 millió ft-ot nyert pályázaton az önkormányzat a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének akadálymentesítésére. 
Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy a legutóbbi ülés óta a Vízműnél munkába állt 
Dukai Zoltán műszaki vezető, akinek tevékenységét sok reményt fűznek a vízmű gazdaságos 
működése vonatkozásában. 

A napirendi ponthoz érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület egyhangú 
döntéssel meghozta a következő határozatot:

74/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

3./ Tájékoztató az önkormányzati társulások működéséről
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Közép-
Dunavidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás azért alakult, hogy a 167 
település hulladék kezelését, a kommunális hulladék gondját megoldja. A projekt egyes részei 
szépen haladnak, de bizonyos területeken vannak nehézségek. A tervek elkészültek. Mint 
ismert, az égető helyszíne ellen a várpalotaiak tiltakoznak. Az Operatív Tanács ülésén 
javaslatot tett arra, hogy sürgősen keressenek újabb helyszínt. 
A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás ugyanezzel a céllal jött létre, 
Dömsöd, mint gesztor önkormányzat vezetésével. A kistérségben 11 település kommunális 
hulladéka kezelésére szolgál.
A CSÖT. tevékenységéről az írásos anyagban részletesen beszámolt. 
Két társulás működik még, a Ráckeve és Térsége Beruházó Vízi közmű  Társulat, mely a 
szennyvíztisztító és a szennyvízhálózat építését bonyolította illetve pénzügyeit kezeli, és A 
Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Közössége.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető kiegészítésként elmondja, hogy Ráckeve város vízhálózat 
építésére jött létre a társulat és mint meglévő vizi-közmű társulat kapta a megbízást a 
szennyvízcsatorna építés bonyolítására. Ez a társulat a mai napig működik, mivel a résztvevő 
települések döntése értelmében, ha hálózat bővítés szükséges, akkor rajta  keresztül történik. 

Bencze István: Ha a hitelek visszafizetése 2010-ig megtörténik, akkor a társulatnak a 
fenntartása okafogyottá válik? 

Zsoldos Gáborné: A 2002-ben megépült csatornahálózat  vonatkozásában igen. A 
fennmaradó problémák és a minden  településekre eső hátralékok intézését, minden település 
visszakapja azoknak az ügyeknek az intézését.  

Bencze István polgármester: A Ráckeve és térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és 
Tisztítómű Társulat ezt a feladatot át tudja venni? 

Dr. Vörös Andrea körjegyző az önkormányzati tulajdonközösség a beruházás bonyolítására, 
és a megépült hálózat működtetésére jött létre. A társulat és az önkormányzati társulás 
tevékenysége kapcsolódik egymáshoz, de nem ugyanaz.

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Mindegyik önkormányzat maga fogja saját döntése 
szerint a csatorna hátralék sorsát eldönteni, abból a döntésből adódóan vagy tovább folytatja a 
behajtást, vagy saját erőből kifizeti és így lezárja a beruházást.

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető a továbbiakban a Ráckeve és Térsége Önkormányzati 
Beruházási Társulás gazdálkodását ismertető táblázatokat mutatta be. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-
testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

75/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
részvételével működő társulások működésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala szervezeti dokumentumainak átfogó 
módosítása (SZMSZ. Ügyrend,  Gazdasági Szervezeti Egység Ügyrendje, FEUVE – 
Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje) 
Előadó: Dr. Vörös Andrea körjegyző
(Írásbeli előterjesztés csatolva)

Bencze István polgármester. A 2008. január 1-től kialakított körjegyzőség a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti dokumentumainak módosítását vonja maga után. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: A hivatal szervezeti dokumentumainak módosítását egyrészt a 
körjegyzőséggel kapcsolatos szervezeti változás indokolja, másrészt az időközbeni jogszabály 
változásoknak a belső ellenőrzés javaslatainak figyelembe vételével módosították. 
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Dr. Rostás Klára képviselő: Az SZMSZ. az Ügyrendi Bizottság feladatai között csak azt 
mondja ki, hogy SZSMZ. megalkotását az ÜB. kezdeményezi, úgy gondolja, jó lett volna, ha 
a hivatal SZMSZ-nek elkészítésében is részt vehettek volna. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Az önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatával kapcsolatban állapít meg bizottsági hatáskört, nem az egyes 
intézmények, költségvetési szervek SZMSZ-ére. A korábbiakban is volt hasonló előterjesztés, 
pl. Gyermekjóléti Szolgálat, óvoda, iskola vonatkozásában, egyiket sem véleményezte az 
Ügyrendi Bizottság. Semmi akadálya nincs annak, hogy az előterjesztés kapcsán a bizottság 
elnöke összehívja a bizottság ülését. 

Dr Rostás Klára képviselő: Ez a napirend akkor derült ki számukra, mikor megkapták a 
meghívót a testületi ülésre. 
Egy észrevétele lenne, a polgármesteri hivatal tekintetében felügyelő szerv lenne a képviselő-
testület, a felügyeleti jogkört lehetne meghatározni részleteiben, hogy mit tartalmaz. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: A képviselő-testület a polgármesteri hivatal általános 
felügyeleti szerve. Ennek a felügyeleti jogkörnek a részleteit különböző jogszabályok, mint az 
Ötv. az Államháztartás működésének rendjéről szóló Korm.rend. stb. határozzák meg. 

Dr. Rostás Klára képviselő: Nagy vonalakban tartalmazza,  de jó lenne, ha minden képviselő 
számára világos lenne, mihez van joga.

Dr. Vörös Andrea körjegyző:Minden egyes költségvetési szerv vonatkozásában ezt a 
megállapítást meg kell tenni, minden SZMSZ. kötelező tartalma a felügyeleti szerv 
megnevezése. A felügyeleti jogköröket minden esetben jogszabályok határozzák meg, 
amelyek folyamatosan változnak, egy ilyen szabályzatban ezért nem szokták részletezni. 
Amennyiben részletezik ezeket a jogköröket akkor inkább korlátozzák a testületi hatáskört.

Dr. Rostás Klára képviselő: Az, hogy általános felügyeletet gyakorol, ez egy általános 
megfogalmazás. Az nem változik, ha egy általános megfogalmazást tennének be, az állandó 
lehetne. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: A felügyeleti szerv alapítja az intézményt, választja, ill. 
kinevezi a vezetőjét, jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatát, beszámoltatja a 
hivatalt, meghatározza a köztisztviselők vonatkozásában a teljesítmény követelmény célokat. 
Ha konkrét javaslatot tesz az ÜB. elnöke a felügyeleti jogkörre, azt megköszöni. 
A legáltalánosabb megfogalmazás, hogy a felügyeleti szerve a képviselő-testület, s hogy ez 
milyen jogosítványokat jelent, azt a különböző jogszabályok határozzák meg.  
Törvényességi felügyeletet a közigazgatási hivatal, a gazdálkodás rendje vonatkozásában 
bizonyos esetekben az Állami Számvevőszék gyakorol. Törvényességi felügyeletet gyakorol 
az ügyészség. A képviselő-testület vizsgálatot kezdeményezhet más felügyeleti szerveknél a 
hivatal működésével kapcsolatban. 
Úgy gondja, ha szűkítenék, felsorolnák a felügyeleti jogkört, ezzel korlátoznák a 
lehetőségeket nem pedig kiterjesztenék. 
Fel kell tenni a kérdést a hivatallal kapcsolatban, és 15 napon belül választ kapnak, ha ide 
tartozik, innen kap választ, ha nem, akkor tájékoztatják, hogy mire van lehetősége, joga a 
képviselőnek. 
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Az önkormányzati képviselőnek nem kötelessége és nem arra van felhatalmazása, hogy a 
közoktatási törvénytől kezdve a gyermekvédelmi törvényen át minden jogszabály alapján a a 
saját lehetőségét ismerje. 

Dr. Szabó Gáborné képviselő: Ez a szabályzat Apajra is vonatkozik?

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Apaj község véleményezi a szabályzatot, mivel őket is érinti, 
nekik is meg kell ismerniük, hogyan működik a hivatal, mielőtt a gazdálkodás eljárásrendjére 
vonatkozó együttműködési megállapodást jóváhagyják. 

Bencze István polgármester a jövőre nézve kéri – amennyiben a hivatal SZMSZ-vel 
kapcsolatban bármilyen módosításra kerülne sor, a hivatal kezdeményezze az ÜB. 
összehívását. 

Varsányi Antal alpolgármester: Akadémikusnak tartja a vitát, mert eddig ilyen probléma még 
nem merült fel, az ellenőrzést a testület végre tudta hajtani, a többi szerv SZMSZ-ét a 
megfelelő bizottságok szokták tárgyalni. Ha felmerülne probléma, akkor lehet, hogy 
módosítani kell, de eddig nem volt rá szükség. 

Bencze István polgármester: Azért nem volt gond, mert bármilyen probléma merült fel a 
hivatal kötelessége megválaszolni, megoldani. Ha konkrétum javaslata van a képviselőnek, 
megvitatják és be lehet építeni. Ez a nagy általánosság minden lehetőséget megad a 
képviselőknek.  

Dr. Rostás Klára: Nincsenek tisztában a képviselők lehetőségeivel, úgy gondolják, el lehet 
hessegetni a képviselőt személyi jogokra hivatkozva, ha valamilyen informáicót kér. Le van 
írva a képviselő-testület  általános felügyelete, csak az, hogy mire nem tartalmazza konkrétan, 
igenis miden egyes tételre, minden egyes önkormányzati forintot ellenőrizhetnek, hova kerül. 
A faluért felelős képviselőnek joga van tudni. 

Varsányi Antal alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület felkérhet olyan 
szervet – aki ért hozzá, hogy megvizsgálja, nem gondolja, hogy a képviselőnek kellene a 
gazdasági vezetőt elszámoltatni.  Erre véleménye szerint nincs is szükség, megvan a 
megfelelő fórum.

Bencze István polgármester: Azt el tudja fogadni, hogy a képviselő legyen tisztában az 
önkormányzati pénzek felhasználásával, de a személyiségi jogokat nem sértve. Ha a képviselő 
kér egy összeg felhasználásáról kimutatást, intézkedik, hogy megkapják. 

Varsányi Antal alpolgármester: Továbbra is úgy gondja, hogy a hivatal munkájába 
általánosságban betekintést nyerhet a képviselő egy konkrét ügy kapcsán, ha ott felmerül 
valamilyen olyan differencia, és általánosságban kezdődött az ügy, megvan a megfelelő 
fórum, aki ezt végre tudja hajtani. 

Bencze István polgármester: Legyenek konkrét javaslatai és ezt módosítani lehet. 

Dr. Rostás Klára képviselő: A Gazdasági egység ügyrendjével kapcsolatban talán nem 
kellene nevesíteni, ne szerepeljen név az egyes feladatoknál. 
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Dr. Vörös Andrea körjegyző: Az egyes feladatoknál az ügyintézőnek személyes felelőssége 
van, ezért van megjelölve név szerint a kolléga, ez egyébként a belső ellenőr konkrét elvárása. 

Dr. Rostás Klára: Ha változik a személy, változik az ügyrend? 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Igen, a módosításokat át kell vezetni, ez a módosítás nem érinti 
a képviselő-testület jóváhagyási jogkörét, csupán technikai jellegű módosítás. 

Varsányi Antal alpolgármester: Esetleg lehetett volna egy mellékletben, adott esetben csak 
azt kellene módosítani. 

Dr. Vörös Andrea: Azért lett személy szerint megjelölve egy-egy feladatnál, mert a belső 
ellenőrtől ez az elvárás. Dömsöd Apaj vonatkozásában világosan látható, hogy a két 
önkormányzatnak semmi köze nincs egymáshoz, egy közös hivatalt, illetve a dömsödi hivatalt 
elvégzi az apaji önkormányzat igazgatási és gazdálkodási feladatait. Ilyen gazdasági 
kapcsolatban van egymással a két önkormányzat, de az önkormányzatok a képviselő-
testületek önállóságát nem érinti. 

Dr. Rostás Klára: További észrevétele, Nem érti, hogy aljegyzőről beszélnek, tudomása 
szerint nem döntött a testület arról, hogy aljegyzője lesz a hivatalnak, itt konkrétan aljegyzőről 
van szó. Ha megszavazzák az ügyrendet akkor ez azt jelentené, hogy van aljegyző 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Még nem született döntés az aljegyző vonatkozásában. Azért 
nem hozták ide most az aljegyzői pályázati, mert először arról kell dönteni a képviselő-
testületnek, hogy ezt a vezetői szintet kialakítják-e, ennek meghatározása a képviselő-testület 
jogköre. 

Balogh László Levente képviselő: Több ízben átbeszélte már a képviselő-testület, mit jelent a 
körjegyzőség, azt jelenti, hogy lesz aljegyző, erről beszéltek.  

Dr. Rostás Klára képviselő: Nem dőlt el, hogy lesz aljegyző: 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Az aljegyzői státusz kialakítása nem járna a hivatali 
köztisztviselői létszám bővítésével. Az aljegyzői pályázat kiírásáról és az aljegyző 
kinevezéséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 
 
Balogh László Levente képviselő: Minden SZMSZ. menjen át a bizottságon, oda tartozik. 
Nem látja semmi akadályát, kéri, ha bármilyen SZMSZ-el kapcsolatos előterjesztés készül, az 
ügyrendi bizottság először tárgyalja, melyet a hivatal kezdeményezzen. 

A napirendi ponthoz több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

76/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát, Ügyrendjét, továbbá a 
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szervezeti és működési szabályzat mellékleteként a Szabálytalanságok kezelésének 
rendjét jóváhagyja.

Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a gazdasági szervezeti egység ügyrendjét, 
melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadott és meghozta a 
következő határozatot: 

77/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Szervezeti Egységének (Gazdasági Iroda) Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Dömsöd-Apaj közötti együttműködési 
megállapodást, melyet a képviselő-testület elfogadott és 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 

78/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és 
Apaj Község Önkormányzata, valamint szakmai feladatokat ellátó szervei 
költségvetési feladatai ellátása tárgyában kötendő megállapodást jóváhagyja 

Felelős: körjegyző
Határidő: azonnal

5./ Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás alapító szerződésének 
módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy jelen 
módosítás a szavazati arányok módosítása miatt válik szükségessé. Eddig egy-egy 
településnek volt egy-egy szavazata, most a szavazatokat lakosságarányosan számolják. 

A napirendi ponttal kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 
egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
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79/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepel-sziget és 
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás (székhelye: Ráckeve: Szent István tér 
4.) Társulási Tanácsa 38/2008.(V.20.) és 39/2008.(V.20.) CSÖSZ határozataival 
módosított társulási szerződését jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a módosított 
társulási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ A dömsödi 2622 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés módosítása 
(267/2006.. (XII.14.) kt. hat. módosítása
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy Horváth István és 
családja részére 2006. decemberében értékesítette az önkormányzat az ingatlant 
részletfizetéssel, családi ház építése céljából. Most építkezni szeretnének, hitelt kívánnak 
felvenni, azonban erre csak abban az esetben lesz módjuk, ha az ingatlanra a nevükre kerül. 
Mint ismert, az ingatlant az önkormányzat tulajdonjog fenntartással adta el, ami azt jelenti, 
hogy amíg az utolsó részletet ki nem fizetik, nem kerül a nevükre az ingatlan. Hátralévő 
részlet még 4 hónap. Rendes – roma – családról van szó, a törlesztést havi rendszerességgel 
pontosan fizetik. Kérik, hogy az önkormányzat tegye lehetővé számukra, hogy mielőbb 
elkezdhessék az építkezést, így esetleg őszig tető alá tudnák hozni az épületet. Amennyiben 
kérelmüknek helyt adnak, úgy a hitelből a fennmaradó törlesztő részletet egy összegben 
befizetik. 

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

80/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2006. (XII.14.) 
Kt.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
dömsödi 2622/2 hrsz. alatti (Tókert utca) belterületi beépítetlen terület megnevezésű 
648 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjoga Horváth István és felesége 2344 Dömsöd, 
Tókert u.  12. szám alatti lakosok nevére adásvétel jogcímén az 
ingatlannyilvántartásban átvezetésre kerüljön, azzal, hogy vevők a fennmaradó öt 
vételár-részletet az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint fizetik tovább.

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi 
szerződés módosítására, és a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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7. A Petőfi Sándor Oktatási és Közművelődési Központ vezetőjének kérelme
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Csikós Lászlóné képviselő, intézményvezető szóban is megerősíti írásban benyújtott 
kérelmét. Mindkét  munkatárs olyan ember, akitől ha meg kell válni, nem biztos, hogy olyan 
felelősségteljes, olyan megbízható személyt találnak. 

Bencze István polgármester: Emberileg megérti, elfogadja, hogy meg kellene tartani ezeket a 
munkatársakat, s elismerni munkájukat, de jelen pillanatban a lehetőség minimális, a 
következő év költségvetési koncepciójának tárgyalásakor tudnak beszélni róla. Ha most két 
álláshelyet létrehoznának – jelenleg ugyanis közhasznú mindkét dolgozó – azt kell megnézni, 
hogy honnan vesznek el két álláshelyet. Egyetlen út, a következő évi koncepció tárgyalásakor 
– szeptember, október – visszatérni és annak megfelelően állítják össze a következő évi 
költségvetést. Jelen pillanatban álláshely nincs, csak akkor, ha valahol máshol megszüntetnek. 

Csikós Lászlóné: Bokor Zsoltnak június 1-től két hónapos kötelező megszakításra kell 
menni, amikor is semmi féle ellátást nem kap. A ház nyáron nem olyan mozgalmas, mint 
ősztől nyár elejéig, de a gondnoki feladatokat csökkentett programok esetén is ugyanúgy el 
kell látni. 
Ha a két ember elmegy, nagyban gátolja a művelődési ház munkáját. 

Bencze István polgármester: Másfél, két év után eljutott az önkormányzat odáig, hogy 
valamelyest normalizálódott a költségvetés, helyre tettek dolgokat. Akkor lehet túlélési esélye 
az önkormányzat ebben az inflációban és a nagymértékű elvonásokkal, ha nagyon keményen 
megfognak minden fillért ezután is. 

Varsányi Antal alpolgármester: Támogatja az OMK. ötletét, de jelölje meg a képviselő 
asszony azt a forrást, ahonnan biztosítani lehet a bérezést. 

Bencze István polgármester: Megoldást kellene találni, de most nem tudnak, a költségvetési 
koncepciónál kell olyan forrást találni, amely megoldja a bért.  

Csikós Lászlóné: Sajnos akkor már ők nem lesznek itt.

Varsányi Antal alpolgármester: Nem lehet, hogy szerződéssel erre az időszakra alkalmaznák? 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Nem az álláshellyel van a probléma, a közhasznúnak is 
van álláshelye, azokon az álláshelyeken 45-50 ezer ft. a bér, a munkaügyi központ adja, s azt 
kellene kiegészíteni közalkalmazotti bérre. Az önkormányzat nincs annyi pénze, hogy a 
közalkalmazotti bért megadja. Nem az álláshelyet kellene tehát növelni, hanem a béralapot. 
Ha lejár a közhasznú foglakoztatás, és az önkormányzat szerződéssel foglalkoztatja őket akár 
egy hónapig is, akkor már nem kérhetik ki ismét közhasznú állásra addig, míg ismét el nem 
megy munkanélkülire. 
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Dr. Rostás Klára: Olyan rugalmas megoldás nem lehet, hogy valami külön szerződéssel 
alkalmazni? Utólag kifizetni. 

Zsoldos Gáborné: Amíg munkanélküli státusban van, addig hivatalosan nem. De ha nincs 
miből kifizetni, akkor utólag sem lehet.  Megérti az intézményvezető aggodalmát, szeretne 
egy olyan stabil gárdát maga köré, aki megbízható, akire lehet bármikor számítani. Meg 
kellene vizsgálni, hogy valahogy ezt az évet ki tudják-e húzni, és egy január 1-i határozott 
idejű kinevezés reményében ott maradnának-e. Úgy gondolja, hogy egy újabb megbeszélést 
ez megérne. 

Csikós Lászlóné: Azt sérelmezik, hogy ugyanúgy, ugyanannyit dolgoznak, mint a 
közalkalmazott és nem kapnak sem étkezési utalványt, sem 13. havi illetményt, nem tud 
hitellehetőséget igénybe venni, mert nincs egy biztos állása. Nagyon sok mindentől meg van 
vonva, ami másnak jár. 

Bencze István polgármester: A következő testületi ülésre ismét napirendre tűzik ezt a témát, 
addig átvizsgálják a lehetőséget, s ha lesz türelmük a következő év költségvetésének 
kialakításáig, amikor is gondolnak rájuk. 

Zsoldos Gáborné: Ilyen dolgot rendelet módosítással lehet, a következő ülésre beterjesztik a 
költségvetési rendelet módosítást, egy vagy két alternatívával, s eldönti a testület, hogy 
támogatja-e. Akkor behozzák az elmúlt időszak eseményeit, a központi költségvetésből 
pótelőirányzatok miatti módosítást. Ekkor tud dönteni a testület, hogy most, vagy januárban 
fogadja el az előterjesztést, hogyan orvosolja a művelődési ház problémáját. 

Bencze István polgármester – miután több hozzászólás nem hangzott el – szavazásra 
bocsátotta az elhangzott javaslatot. 

A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:

81/2008.(V.28.) Kt.számú
Határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Petőfi 
Sándor Oktatási és Művelődési Központ vezetőjének, az intézményi 
közalkalmazotti létszám 2 fővel történő emelésére vonatkozó kérelmét 2008. júniusi 
soros ülésére elnapolja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Lázár József képviselő kérdezi, hogy állnak a Somogyi Béla utcával, kétszer elöntötte a víz? 
Idén lesz belőle valami? 

Bencze István polgármester: A tájékoztatóban szerepel, hogy benyújtották a pályázatot. 

Dr. Szabó Gáborné képviselő: Információi szerint ellopták a katolikus temetőből a harangot, 
tudnak-e róla valamit? 

Bencze István polgármester: Tudomása szerint nem ellopták, hanem korábban apaji tulajdon 
volt. 
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Dr. Vörös Andrea körjegyző: Apajon korábban nem volt sem templom, sem temető, hova 
vitték volna? 

Dr. Rostás Klára képviselő: Törvényességi észrevételt tesz, mivel a Képviselő-testület 
SZMSZ-e nem tartalmaz aljegyzőt, ezért ellentétes a hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzat e pontja. A hivatal SZMSZ-e alatt áll a képviselő-testület SZMSZ-nek. Ennél 
fogva nem lehet érvényes egy olyan SZMSZ. amely a fölötte álló jogszabály meg nem 
születésekor van megszavazva. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Természetesen módosítani kell az SZMSZ-t, a következő ülésre 
terjeszti elő. Nyilván a testület tájékozódni szeretne arról, hogy mi az aljegyző feladatköre, mi 
az ő elhelyezkedése ebben a hivatali szervezetben. Ez alapján lehet dönteni az SZMSZ 
módosításról. Az aljegyzői pályázatot senki nem írta ki, arra a képviselő-testület a jogosult. 
Onnantól lehet aljegyző, hogy a képviselő-testület kiírja a pályázatot, és az aljegyzőt kinevezi. 

Dr. Rostás Klára: Hogy szerepelhet a hivatal SZMSZ-ben aljegyzőről szó, ha a testület még 
nem döntött? 

Bencze István polgármester: Az SZMSZ. nem azt mondja, hogy van aljegyző, hanem azt, 
hogy lehet aljegyző. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Az önkormányzati törvény szerint van lehetőség aljegyző 
kinevezésére, akkor válik konkréttá, ha a testület a további döntéseket meghozza, azaz 
kinevezi az aljegyzőt. 

Dr. Rostás Klára: Változatlanul – véleménye szerint ez még most törvényellenes, miután 
nincs a felettes jogszabályban. Előbb kellett volna módosítani a Képviselő-testület SZMSZ-ét, 
utána a hivatali SZMSZ-t, hogy ott mit határoz meg a testület. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Amikor a körjegyzőséggel kapcsolatos módosításokat 
beépíttették, akkor még az aljegyzői státust nem építették be. 

Dr. Rostás Klára: Nem is biztos, hogy egyetért vele a testület, hisz ugyan olyan kötelezettség 
vállalás lenne hosszú távon nagy anyagi teherrel, mint amit most a Művelődési Házzal 
kapcsolatban elutasítottak. Az anyagi kötelezettségvállalás lehet magasabb, mint amit az 
OMK. igényel. 

Dr. Rostás Klára:  A hivatal egy bujtatott anyagi kötelezettségvállalást akar elfogadtatni, a 
művelődési ház nem tud, így a ő kérése nem tud teljesülni.

Bencze István: Az un. bujtatott kötelezettségvállalás a képviselő-testület, tehát minden 
képviselő szavazatán múlik. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: Nem bújtatott állásról van szó, az előterjesztésben konkrétan 
szerepel az aljegyzői státusz. Az aljegyzői pályázat kiírásáról a képviselő-testületnek kell 
majd dönteni, a testület nevezi ki és állapítja meg az aljegyző illetményét. Az aljegyzői 
munkakörhöz nem létszámot kér, egy meglévő – középvezetői feladatokkal is megbízott – 
munkatársnak az álláshelyre szeretné ezt a pályázatot kiírni, betöltött álláshelyre. De most 
nem erről döntött a testület.
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Dr. Rostás Klára: Ez a jövő kérdése, és véleménye szerint a hivatalra vonatkozó SZMSZ. , - 
mivel a testület SZMSZ-vel ütközik – érvénytelen. 

Balogh László Levente képviselő: Nem érti a képviselő asszony aggodalmát, miután a 
testület SZMSZ-e magasabb, mint a hivatali SZMSZ., nincs kényszerítő ereje. 

Dr. Rostás Klára képviselő: Miután nincs pontosítva a hivatal SZMSZ-ben, hogy mi a 
felügyeleti jogkör, amit gyakorolhatnak. 

Balogh László Levente: Addig jó, amíg nincs pontosítva, addig mindent bele lehet gondolni, 
amit szeretnének. 

Dr. Rostás Klára: Nézeteltérés keletkezett, mert véleménye szerint minden forintról, amit az 
önkormányzat költ – a képviselőnek tudnia kell.

Balogh László Levente: A személyekhez kötött költségek után nem kérdezhet a képviselő. 

Dr. Rostás Klára: A személynek az egyéb adatait nem, de az önkormányzat által biztosított 
jövedelmét igen. 

dr. Bencze Zoltán jogi előadó felajánlja a képviselő asszonynak az adatvédelmi ombudsman 
állásfoglalását. A képviselő-testületnek nincs a polgármesteri hivatal köztisztviselői felett 
munkáltatói joga, ezáltal az illetményeket sem ellenőrizheti. Az illetményt a jegyző állapítja 
meg, a polgármester egyetértésével. 

Dr. Vörös Andrea körjegyző: A közalkalmazottak, köztisztviselők bérét a jogszabályban 
meghatározott illetményalap, illetve bértábla alapján állapítják meg, amely végzettségtől, 
eltöltött évektől függ. Az illetmények megállapítása a munkáltatói jogkört gyakorló 
intézményvezetők hatásköre. A költségvetési kereteket a létszám és bérgazdálkodáshoz 
határozza meg a költségvetési rendeletben a képviselő-testület.

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A KÖZIGTAD. rendszerben minden évben beviszik az 
adatokban történt változást, ahol nyilvántartják. Minden intézményvezetőnek személyes 
anyagi és büntetőjogi felelőssége van. Az Ötv. szerint az önkormányzat fölött ott van a 
Gazdasági bizottság, belső ellenőr, könyvvizsgáló, Szabálytalanságok Ellenőrzése rendszer, 
zárszámadáskor jegyzői nyilatkozat arról, hogy minden ellenőrzi rendszert működtet stb. 
Ennyi féle ellenőrzési rendszer működése mellett nem érti, mi a probléma? A polgármester 
minden egyes kifizetést utalványoz. Természetesen  a képviselő bejöhet és megkérdezheti mit 
költöttek mire, számla mélységig bemutatják. 

dr. Bencze Zoltán jogi előadó: Az önkormányzati alkalmazottak bérkérdése visszatérő 
probléma, a következő ülésen – ha igénylik – összeállítja és átadja az ezzel kapcsolatos 
adatvédelmi állásfoglalásokat. 

Balogh László Levente képviselő: Nem ért egyet a törvénnyel, nagyon behatárolja meddig 
lehet ellenőrizni, amit személyiségi jogokkal érintkezik. Az állam nagyon jól védi magát. 
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Ambruska József képviselő: Véleménye szerint felesleges ez a vita. Az egész képviselő-
testületnek és a polgármesternek az lenne a dolga, hogy gazdasági lobbi tevékenységet 
végezzen, hogy minél több vállalkozás működjön, idejöjjenek vállalkozások, amiből adót 
lehet beszedni, hogy javuljon az önkormányzat gazdasági helyzete, tovább tudjanak lépni. 

Varsányi Antal alpolgármester: Igaz-e, hogy a polgármester miatt nem volt gyermeknap az 
elmúlt héten Dömsödön.

Bencze István polgármester: Némi mulasztása van ezzel kapcsolatban, hetekkel ezelőtt meg 
kellett volna beszélni a Művelődési házzal, hogy szervezzék meg a gyereknapot, de egy 
tavalyi fórum bejegyzést rosszul értelmezett, félreértés történt. A gyereknap elmarad azonban 
a Hal-Víz napok keretében nagyobb hangsúlyt fektetnek a Gyermekjóléti Szolgálattal karöltve 
a gyermekek szórakoztatására. 

Varsányi Antal alapolgármester: Lesz-e pedagógus megemlékezés?
Kérdezi továbbá, lehetne-e arról szó, hogy a Hal-Víz Napon az önkormányzat mint testület, 
sátort vernének,  véleménye szerint jó lenne, ha az önkormányzat is képviseltetné magát. 
Valakinek fel kell vállalni a főzést, maga részéről vállal. 

Bencze István polgármester: Június 6-án pedagógus nap este 18.00 órakor. Egyetért az 
alpolgármester javaslatával, hiszen egy ilyen nagyszabású rendezvényen a képviselőknek illő 
ott lenni. 

Kulcsár-Köntös Ágnes: Átadja a képviselőknek a Zeneiskola év végi bemutatójára szóló 
meghívókat, a meghívást szóban is megerősíti. A továbbiakban átadott minden képviselőnek 
egy partneri igény és elégedettségi kérdőívet az iskolára vonatkozóan, mely a 2007/2008. 
tanévre vonatkozik, s kéri, hogy kitöltve juttassák vissza részére. 

A Képviselő- testület a továbbiakban zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (Külön 
jegyzőkönyvben rögzítve.) 

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

Kmf.

Bencze István Dr. Vörös Andrea
         polgármester               körjegyző
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