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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült a  Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 13-án 
megtartott alakuló ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán 
Ignác, Lázár József, Dr. Rókusfalvy Sylvai, Sallai Gábor, Szabó Andrea, Varsányi Antal 
képviselık, Dr. Vörös Andrea körjegyzı, dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Denke Gábor a Helyi 
Választási Bizottság elnöke, és  meghívottak jelenléti ív szerint 
 
Lázár József korelnök köszönti a Helyi Választási Bizottság elnökét és tagjait, az 
önkormányzat dolgozóit, a megválasztott polgármestert és a képviselıket, valamint a 
meghívott vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontok megtárgyalására, kiegészítve 4. 
napirendi pontként a polgármester programjával, valamint 7. napirendi pontként a helyi 
képviselık és képviselı-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002. (II.6.) rendelet 
módosításával.  
 
(Szavazás módja: egyszerû többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 9 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az ülés napirendjérõl. 
 

140/2010.(X.13.) 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 eredményérıl, 
megbízólevelek átadása 
2./ A Képviselı-testület eskütétele 
3./ A polgármester eskütétele 
4./ A polgármester programjának ismertetése 
5./ A polgármester illetményének megállapítása 
6./ A Képviselı-testület bizottságainak megválasztása, Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról 
szóló 6/2007.(III.29.) rendelet módosítása 
6.1. Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotásával kapcsolatos 
feladatok meghatározása 
6.2 Az SZMSZ. átfogó módosításának elıkészítése 
7. A helyi képviselık és képviselı-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
2/2002.(II.6.) rendelet módosítása 
8./ Az alpolgármester választása, illetmény, illetve tiszteletdíj megállapítása 
9./ A képviselık és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével 
összefüggı tájékoztatás  
10./ Egyebek (Személyi ügy tárgyalása zárt ülésen) 
 
Felelıs: Bencze István polgármester  
Határid ı: azonnal 
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1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményérıl, 
megbízólevelek átadása 
Elıadó: Denke Gábor HVB. elnöke   
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Denke Gábor HVB. elnöke köszöntötte a jelenlévıket Dömsöd Nagyközség képviselı-
testületének alakuló ülésén, majd tájékoztatást adott a Helyi Választási Bizottság munkájáról 
és ismertette a választás eredményét.  
Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket arról, hogy a Helyi Választási Bizottság  2010. október 8-i 
ülésén döntött arról, hogy a 2010. október 6-án lemondott Frank József képviselı helyére 
Sallai Gábor független képviselı lép.  
Végezetül a megválasztott polgármesternek és képviselıknek kíván méltó helyzetet és 
viszonyokat, eredményes munkát, jó egészséget a HVB. nevében.  
 
2./ A Képviselı-testület eskütétele 
 
Denke Gábor, a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte a képviselıket az eskütételre.  
Az eskütétel után Denke Gábor HVB. elnök a képviselık részére átnyújtotta a 
megbízólevelet.  
 
A képviselıi eskü szövege: 

„Én, ……. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; 
polgármesteri/képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat  Dömsöd nagyközség fejlıdésének 
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselı meggyızıdése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
3./ A polgármester eskütétele 
 
Lázár József korelnök felkérte Bencze István polgármestert az eskü letételére.  
Az eskütétel után átadta részére a megbízólevelet.  
 
Ezt követıen Lázár József korelnök köszöntötte a dömsödi emberektıl ismét bizalmat kapott 
polgármestert és a képviselı-testület tagjait. Elmondta, hogy a képviselıi létszám 
lecsökkentése ellenére a testület törekvése töretlen, valamennyien a faluért dolgoznak, céljuk, 
becsületesen, pontosan, lelkiismeretesen minél sikeresebb munkát végezni Dömsödért. Ezen 
tulajdonságok voltak a döntıek, hogy a falu ismét ezt a közösséget kérte fel a község életének 
formálására, úgy érezték, hogy a szavak, a tettek összhangban voltak. Valamennyien érezték 
már és érezni fogják a felelısséget. Meg kell hozni olyan döntéseket is amelyek érdekeket 
sérthetnek, de minden esetben a falu érdeke kell, hogy motiválja a döntést.  
Végezetül megköszönve a választópolgárok bizalmát, megtisztelı döntését, a polgármester 
urat és a képviselıket az elvárások teljesítésére kéri.  
 
Bencze István polgármester megköszöni Lázár József korelnök szavait. Tisztelettel köszönti 
a HVB. tagjait, képviselıtársait, a Polgármesteri hivatal dolgozóit, a bizottságok külsı tagjait, 
minden jelenlévıt.  
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság és mindenkinek – aki a választások 
problémamentes, gördülékeny lebonyolításban részt vett – munkáját.  
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4./ A polgármester programjának ismertetése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Bencze István polgármester az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a 
választópolgárok négy évvel ezelıtt felhatalmazták arra a képviselı-testületet és a 
polgármestert, hogy úgy vezessék a települést, hogy némi fejlıdést felmutatva, 
problémamentesen üzemeltessék az intézményeket.  Elmondhatja, hogy ez– a jelenlévık 
segítségével – sikerült. A munka minıségét bizonyítja az a tény, hogy a 2010. választásokon 
ugyanazok a képviselık és polgármester kapott bizalmat és újabb négy évre szóló 
felhatalmazást. Ez a tény azt mutatja, hogy jó irányban indultak el, s ezt közösen folytatni kell 
az elızı tapasztalatok birtokában, de olyan átalakításokat kell végezni, olyan intézkedéseket 
kell tenni, amely a továbblépést segíti elı. 
A polgármesteri ciklusprogramot úgy állította össze, amely alapja lehet a 2011. áprilisig 
elkészítendı önkormányzati ciklus programnak.  
Néhány fontosnak tartott gondolatot kiemel. A program összeállításánál figyelembe vette, 
hogy nem ismerik a kormány önkormányzatokra vonatkozó konkrét elképzeléseit, az 
egészségügy, az oktatás finanszírozásának változásait, ez határok közé szorítja a terveket.  
A választópolgárok nagyarányú szavazatai nagyobb felelısséget is ruháznak a testületre, a 
csökkentett létszám ugyan rugalmasabb lehet, de jóval nagyobb a felelısség. Megerısíti azt 
az elképzelést, hogy naprakészebben szeretné a képviselıkkel a kapcsolatot kialakítani.  
Gondolkodjanak a képviselık azon, hogy a nagyobb felelısség miatt milyen módon tudnák 
bevonni Dömsöd lakosságát a döntések elıkészítésébe.  
Alapvetınek tartja a mőködıképesség minden körülmények között történı fenntartását, illetve 
annak fokozatos javítását. A mőködıképességben keletkezett komoly lemaradást 
igyekezzenek a ciklus elsı felében helyrehozni, kiegyenlíteni, esetleg a fejlesztések rovására 
is.  
Néhány kézzel fogható elképzelés a programból: Közbiztonsággal kapcsolatban alapvetınek 
tartja az egy éven belüli komoly elırelépést, hisz az életminıség meghatározója a 
közbiztonság. Az újonnan kinevezett rendırkapitánnyal kapcsolatuk nagyon jó, készséggel áll 
a problémák elé, bízik abban, hogy a rendırség a polgárırség bevonásával  elırelépést érnek 
el. Felvetıdött, hogy újra kell gondolni a településır kérdését is, meg kell vizsgálni a 
finanszírozási lehetıséget. Fel kel készülni arra, hogy bármikor születhet egy olyan döntés, 
amely az önálló rendırırs kialakítására ad lehetıséget.  
A legnagyobb problémát a munkanélküliség okozza. Amíg nem közelít a foglalkoztatottság a 
100 %-hoz, addig olyan szociális gondok lesznek, amit a késıbbiekben még nehezebben 
tudnak kezelni. Munkanélküliséggel kapcsolatban zártak a lehetıségek, jelenleg egyetlen 
feladat, hogy azokat a vállalkozókat segítsék, akik munkahelyet teremtenek, munkahelyet 
ıriznek meg. Az ipartestülettel az eddigi jó kapcsolatos tovább szeretné fokozni, s eljutni a 
vállalkozókhoz, iparosokhoz, hogy miben tudják segíteni.  
Közmunkaprogrammal kapcsolatban: Véleménye szerint az elızı kormány legfontosabb 
intézkedése a program kidolgozása volt. Ismeretei szerint hosszú távon nem marad meg ez a 
rendszer, de figyelni kell, hogy tudnak továbbra is részt venni benne, támogatni a program 
további sorsát.  
Felhívja a figyelmet arra a táblázatra, mely a Dömsödi Hírnökben a közelmúltban megjelent, 
mely a térség SZJA.-ról szól. Ezen a listán Dömsöd a legutolsó a 20 település közül 
Dömsödön termelıdik a legkevesebb SZJA. itt a legnagyobb a munkanélküliség. Ez mindent 
meghatároz, úgy a fejlesztést, a mőködtetést, a mindennapokat.  
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Külsı kinézet. Törekednek arra, hogy az 51-es út menti települések közül Dömsöd legyen a 
legszebb. Napról napra szebb, tisztább és gondozottabb lesz a település, bár még mindig 
rengeteg a feladat, melyhez kéri a képviselık segítségét.  
Vannak elodázhatatlan feladatok, s vannak álmok. Elodázhatatlan az iskola felújítása, ebben a 
ciklusban meg kell ejteni. Ide kapcsolódik – álmok szintén – egy új iskolaszárny építése. A 
tervek készen vannak, pályázatra várnak, aminek segítségével ez az álom talán 
megvalósulhat. Ugyanilyen fontos az óvodai férıhelyek bıvítése Dabi helyszínnel.  
Ivóvíz minıségének javítása kardinális kérdés. A pályázat bent van, várják a döntést. A 
projekt magában foglalja egy új víztorony építését, szinte a teljes vízhálózat felújítását, illetve 
hálózatbıvítést. Fontosnak tartja, hogy a vízmő továbbra is önkormányzati tulajdonban 
maradjon, amíg jogszabály nem kényszerít, addig nem adják át a vízmő tulajdonjogát, a 
szakmai vezetését meg kell oldani.  
Utakról: Az elmúlt évben nyolc utcát újítottak fel, még mindig van legalább negyven utca, 
amely felújításra szorul, vannak utcák, amelyek több napos esızés után szinte járhatatlanok. 
Egy programot kell kidolgozni, mely szakaszolja a feladatokat, prioritást kell felállítani.  
Elodázhatatlan a Hajós kastély sorsának kérdése, megoldást kell találni, ha nem döntenek a 
sorsáról, álltában megeszi az idı. Jó lenne egy olyan befektetıt találni, aki közösségi célokra 
hasznosítaná.  
Fontosnak tartja az RSD. projektet, mely kibontakozik ebben a ciklusban. A holtág 
iszapkotrásával egy idıben, ezzel párhuzamosan  új Petıfi híd építését tartaná indokoltnak, 
mert kezelhetetlenné válik a Kis-Duna. A partján lévı ingatlanokon a nagymennyiségő 
csapadék miatt magas a talajvíz, a holtág rendes lefolyása esetén ez a probléma kezelhetı 
lenne. Ha ez meglenne, a holland befektetıt is inspirálnák ígérete betartására.  
A Holt-Dunához kapcsolódó álma egy vízi színpad létrehozása, amennyiben nyílna rá 
pályázati lehetıség, jó lenne a régi piactéren megvalósítani, kombinálva egy olyan 
pihenıhellyel, mely kapcsolódik az EuroVelo kerékpárúthoz.  
A program szerves része az oktatásügy és az egészségügy. Az oktatás mindennek az alapja, 
sokkal nagyobb feladat, mintsem hogy néhány gondolatban említést tegyen. Az oktatás 
tartalmi részébıl sokat látnak, a financiális részébıl még semmit.  
Egészségügy kapcsán az ügyelettel kapcsolatban: A ráckevei ügyeleti helyszín miatt nem 
nyugodtak, de financiális okok miatt nem tudják dömsödi helyszínnel megoldani dömsödi 
helyszínnel. Itt tájékoztatta a jelenlévıket a kiskunlacházi ügyelethez történı csatlakozás 
meghiúsulásáról.  
A programban szólt a piac helyzetérıl, szükségesnek látja egy testületi ülésen a legális piac 
kialakításának feltételeirıl beszélni.  
Adópolitikával kapcsolatban: A négy éves ciklusra semmiféle adóemelést nem tervez. 
Azonnali és nagyon fontos feladatnak tartja az adófizetési kötelezettség és közüzemi díjak 
fizetése alól kibúvó ingatlantulajdonosok felderítését.  
Kereskedelemmel kapcsolatban: Kívánatosnak tartaná, ha a dömsödi kereskedık 
összefognának és dabi helyszínnel egy nagyobb kereskedelmi egységet hoznának létre.  
Közigazgatás terén törekedni kell arra, hogy az elektronikus ügyintézésre minél szélesebb 
körben lehetıséget biztosítanak.  
Ebben a ciklusban meg kell oldani azokat az utcanév módosításokat, melyeket már az elızı 
ciklusban is meg kellett volna. Nem szeretné terhelni a kötelezı igazolványcserék költségével 
az ott lakókat, ezt a költségvetésbıl szeretné finanszírozni.  
Fontos feladat az RSD. projekt keretében megvalósítandó üdülıterületi csatornázás.  
Tárgyalásokat  tervez a PR. Telecommal. Meg kellene vizsgálni, milyen anyagi vonzata lenne 
egy helyi stúdió kialakításának a lakosság jobb tájékoztatása érdekében.  
Kultúra: Elmondhatja, hogy Dömsödön a kultúra jó kezekben van. Az OMK. talán az 
egyetlen intézmény ami felıl nyugodt lehet. Akár a mővészeti iskola, akár az OMK. vezetıje 
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köré szervezıdött fiatalokat, idısebbeket, akár az Iringó Színjátszókör munkáját nézve 
megállapítható, hogy az anyagi körülmények ellenére magas szinten teljesítenek. Fontosnak 
tartja megemlíteni, hogy továbbra sem megoldott a dömsödi fiatalok mai kornak megfelelı 
szórakozása. Keresni kell a megoldást.  
Mezıgazdasággal kapcsolatban: Egyre kevesebben élnek mezıgazdaságból, nagyon nehéz 
helyzetben vannak, keresni kell a segítség módját. Felmerült a mezııri szolgálat felállítása. 
Iparvállalkozások: Továbbra is elsırendő cél kell hogy legyen, hogy a felújításokat, 
beruházásokat dömsödi vállalkozók végezzék. Az ipartestület vezetıjével fennálló jó 
kapcsolatot tovább lehet fejleszteni azzal, hogy a Településfejlesztési Bizottság ülésein 
állandó meghívottként vegyen részt.  
Sport: Négy évvel ezelıtt kifejezte az az óhaját, hogy 2020-ig a költségvetés 1 %-át fordítsák 
a sportra, az elmúlt négy évben ehhez nem közelítettek. Továbbra is megoldatlan az 
utánpótlás edzıinek finanszírozása. Felveti a megfelelı fórumon, hogy a dömsödi 
sportegyesületeket egy közös nagy egyesületben fognák össze.  
Szociálpolitika:  Legszerteágazóbb, legfontosabb munka és probléma. Napról napra erısebb a 
folyamat, mely a dömsödi családok elszegényedésérıl szól. Újabb forrásokat kellene keresni a 
nehéz helyzetben lévı családok megsegítésére.  
Közélet: Egyrészt Dömsödön volt a térségben a legtöbb képviselı-jelölt, itt volt a legtöbb 
ember, aki képesnek érzi magát arra, hogy segítsen a falunak. Másrészt passzivitást mutat a 
dömsödi közélet, ez abban is megnyilvánul, hogy a rendezvényeken nagyon kis számban 
vesznek részt. – falugyőlés, iparos ülés, mezıgazdasági fórum stb. A következı négy évben 
meg kell keresni azokat a pontokat, ahol el tudják érni a dömsödi polgárokat, a fiatal 
polgárokat behozni a közéletbe.  
Szeretné, ha ezt a ciklusprogramot a következı négy év alapjának tekintenék. Kéri, hogy 
javaslataikat írásban jutassák el, együtt összefésülik egy olyan ciklusprogrammá, amely a 
dömsödi polgárok érdekeit szolgálja.  
 
5./ A polgármester illetményének megállapítása 
Elıadó: Lázár József korelnök 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Lázár József korelnök: Az elıterjesztés alapján javasolja, hogy a polgármester illetményét a 
jelenlegi mértékben – azaz 480.000.-Ft. – költségtérítését pedig 144.000.-Ft-ban állapítsa meg 
a képviselı-testület.  
 
(Szavazás módja: minısített többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 8 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatot: 

141/2010.(X.13.) Kt.számú  
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994.évi 
LXIV. törvényben biztosított jogkörében  az alábbi határozatot hozza: 
Bencze István polgármester illetményét  2010.október 1.  napjától havi 
bruttó 480.000.- Ft-ban. 
A polgármester költségátalányát  havi 144.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı 
Határidõ:  azonnal 
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6./ A Képviselı-testület bizottságainak megválasztása, Dömsöd Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
6/2007.(III.29.) rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva) 
 
Bencze István polgármester: Elızetes megbeszélés alkalmával úgy alakították ki a 
bizottságokat, hogy azok a testületi létszám radiális csökkentése miatt kisebb létszámúak, ez 
azonban sokkal nagyobb feladatot ró a testület tagjaira. Az elızı ciklusban egy képviselı egy 
bizottságban fejtett ki komoly munkát, ebben a ciklusban legalább két bizottságban kell 
feladatot vállalni. Ez a tény behatárolta a személyi összetételt.  
Az SZMSZ. lehetıséget ad a bizottságok nyílt szavazással történı megválasztására.  
Kérdezi-e képviselıket, van-e más javaslatuk.  
 
A képviselı-testület a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet 1. 
számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az Ügyrendi Bizottság összetétele: Balogh László Levente elnök; Ispán Ignác képviselı, 
Csikós Lászlóné képviselı. 
A Képviselı-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 9 igen 0  nem szavazattal – 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
A Gazdasági és Mőszaki-fejlesztési  Bizottság összetétele: Sallai Gábor elnök; Balogh László 
Levente képviselı, Ispán Ignác képviselı, Katona Krisztián külsı tag.  
A Képviselı-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 9 igen 0  nem szavazattal – 
egyhangú szavazással elfogadta. 

 
A Népjóléti  Bizottság összetétele: Lázár József  elnök; Dr. Rókusfalvy Sylvia, Szabó Andrea  
képviselı, Ila Gáborné és Tassi Lászlóné külsı tag. 
A Képviselı-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 9 igen 0  nem szavazattal – 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Az Oktatási Közmővelıdési és Sport Bizottság összetétele: Szabó Andrea  elnök; Lázár József 
képviselı, Csikós Lászlóné képviselı, Patonai Istvánné és Zsidai Mónika külsı tag. 
A Képviselı-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 9 igen 0  nem szavazattal – 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi  Bizottság összetétele: Ispán 
Ignác elnök; Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı, Sallai Gábor képviselı, Nagy Zsolt és Gábor 
Sándor  külsı tag. 
Állandó meghívott tárgyalási joggal: a Dömsödi Ipartestület elnöke 
 
A Képviselı-testület a Bizottság összetételére vonatkozó indítványt 9 igen 0  nem szavazattal – 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Szavazás a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007. (III.29.) rendelet 
módosításáról. 
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Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosítását az elhangzottak szerint.  
 (Szavazás módja: minısített többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 9 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással megalkotta a következı 
rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
10/2010.(X.18.) rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 6/2007.(III.29.) rendelet módosításáról  
 
A rendelet kihirdetve: 2010. október 18. napján 
A rendelet hatályos: 2010. október 18. napjától. 

 
6.1. Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotásával kapcsolatos feladatok 
meghatározása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Az írásbeli elıterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a  
polgármesteri programban is már utalt arra, hogy az önkormányzat gazdasági programját 
2011. április 30-ig meg kell alkotni.  
 
(Szavazás módja: egyszerő  többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 9 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással meghozta a következı 
határozatot: 
 

142/2010.(X.13.) Kt.számú  
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 1990.:LXV. törvény 91.§ 
(7) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az önkormányzat 2010-
2014. idıszakra vonatkozó gazdasági programját 2011. április 30. napjáig készíti 
el.  
A gazdasági program elıkészítésével a képviselı-testület a Gazdasági Mőszaki-
fejlesztési  Bizottságot bízza meg. 

 
Felelıs: Sallai Gábor Gazdasági Bizottság elnöke  
Határid ı: A képviselı-testület 2011. áprilisi soros ülése 

 
 
6.2 Az SZMSZ. átfogó módosításának elıkészítése 
Elıadó: Bencze István poglármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Elmondja, hogy jogszabály által elıírt feladat a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat felülvizsgálata, melynek határideje szintén 2011. április 30.   
 
(Szavazás módja: egyszerő  többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 9 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással meghozta a következı 
határozatot: 
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143/2010.(X.13.) Kt.számú  
Határozat 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990.:LXV. törvényben foglalt 
kötelezettségének eleget téve , a szervezeti és mőködési szabályzat elıkészítésével 
kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: 
A szervezeti és mőködési szabályzat felülvizsgálatát 2011. április 30. napjáig kell 
elvégezni. A szervezeti és mőködési szabályzat elıkészítésével a képviselı-testület 
Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 
 
Felelıs: Balogh lászló Levente az Ügyrendi Bizottság elnöke, körjegyzı 
Határid ı: A képviselı-testület 2011. áprilisi soros ülése 

 
7. A helyi képviselık és képviselı-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
2/2002.(II.6.) rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva) 
 
Bencze István polgármester: A képviselı-testület által elızetesen egyeztetett tiszteletdíjak 
mértékének emelésére tesz javaslatot az alábbiak szerint:  
A település képviselı munkájáért 30.000.-Ft. tiszteletdíjat javasol havonta, a bizottsági tagok 
tiszteletdíja – ideértve a külsıs bizottsági tagok tiszteletdíját is – 8.000.-Ft-ot javasolja 
megállapítani. A bizottsági elnöknek 10.000.-Ft. kiegészítés javasol.  Megjegyzi, hogy a 
bizottsági tiszteletdíj több bizottsági tagság esetén sem haladhatja meg az alapdíj 45 %-át.  
 
Balogh László Levente képviselı: Nem a 2002.  évi rendeletet módosítják, hanem a 2006-os 
rendeletet.  
 
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: Az alaprendelet a 2/2002.(II.6.) rendelet, azt a 2006-os 
rendelet módosította. Minden módosításkor az alaprendelet számára kell hivatkozni, mert azt 
módosítja a képviselı-testület. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.  
 
(Szavazás módja: minısített többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 9 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással megalkotta a következı 
rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
11/2010.(X.18.) rendelete 
a helyi képviselık és képviselı-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
2/2002.(II.6.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2010. október 18. napján 
A rendelet hatályos: 2010. október 18. napjától. 
 

 
8./ Az alpolgármester választása, illetmény, illetve tiszteletdíj megállapítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva) 
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Bencze István polgármester elmondja, hogy az alpolgármester választás titkos szavazással 
történik. Alpolgármestert kizárólag a polgármester javaslatára választhat a képviselı-testület. 
Javaslata Varsányi Antal képviselı, tehát a szavazólapra Varsányi Antal képviselı neve kerül.  
Az alpolgármester választásával összefüggı titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló 
bizottság megválasztására tesz javaslatot, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné és Ispán 
Ignác képviselık személyében.  

 
(Szavazás módja: egyszerő  többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 9 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással meghozta a következı 
határozatot: 

 
144/2010.(X.13.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az alpolgármester 
választással összefüggı titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes 
szavazatszámláló bizottságot hoz létre. 
Az ideiglenes bizottság tagjai: Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán 
Ignác képviselık. 
A bizottság megbízatása a szavazatszámlálás befejezésével, és az alpolgármester 
megválasztásával megszőnik. 
 
Felelıs: Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác képviselık 
Határid ı: azonnal 

 
 
(Az alpolgármester választás tárgyában tartott titkos szavazásról külön jegyzıkönyv készült, 
mely a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Balogh László Levente: Ismerteti a titkos szavazás eredményét.  
 
 (Szavazás módja: minısített többség, titkos szavazás. A szavazásban Varsányi Antal 
képviselı, mint érintett nem vett részt.) 
 
A képviselõ-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

145/2010.(X.13.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994.évi LXIV. 
törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára minısített többséggel 
és titkos szavazással, saját tagjai közül Varsányi Antalt  társadalmi megbízatású  
alpolgármesterré választotta. 

 
Felelõs: Bencze István polgármester 
Határidõ:  azonnal 
 

 
Bencze István polgármester gratulál Varsányi Antal megválasztott alpolgármesternek, aki 
megköszönte a képviselık bizalmát.  
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Bencze István polgármester az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatban elmondja, hogy 
van egy minimális tiszteletdíj, s van egy maximális, a köztisztviselıi illetményalap négy, 
illetve hatszorosa. Minimum 153.600.-Ft., ezt a megválasztott alpolgármester lefelé bármilyen 
mértékben csökkentheti. Az alpolgármester jelölttel és a képviselı-testülettel elızetes 
egyeztetés alapján kialakított tiszteletdíj mértéke 80.000.-Ft./hó, melyet most szavazásra 
bocsát. 
 
(Szavazás módja: minısített többség , nyílt szavazás)  
A képviselõ-testület 7 igen 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

146/2010.(X.13.) Kt.számú  
Határozat 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a mód. 1994.évi 
LXIV. törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára 
Varsányi Antal társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. 
október 1-tıl, bruttó 80.000.- Ft/ hó összegben állapítja meg. 

 
Felelõs: Bencze István polgármester 
Határidõ:  azonnal 

 
Bencze István polgármester megköszöni a jelenlévıknek az elmúlt négy évben végzett 
munkáját, s kéri minden jelenlévı segítését a következı ciklusban.  
 
Lázár József képviselı: A Gr. Széchenyi István Általános Iskola vezetése nevében meghívja 
a jelenlévıket a Széchenyi Napok keretében tartandó rendezvényekre, mely kiállításokból 
sporteseményekbıl áll. A rendezvény idıpontja: 2010. október 16-án 8.00 órától. 
 
Bencze István polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy október 24-én az OMK-ban 
jótékonysági koncert lesz, kéri a jelenlévıket, minél nagyobb számban vegyenek részt.  
 
(A továbbiakban a képviselı-testület zárt ülésen személyi ügyet tárgyalt. Külön 
jegyzıkönyvben rögzítve.) 
 
Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester 
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Bencze István      Dr. Vörös Andrea 
                     polgármester      körjegyzı 
 


