
J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

 
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 7-én 
megtartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Szomor Dezsı alpolgármester, Varsányi Antal 
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. 
 
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
valamennyi képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
Tájékoztatta a képviselıket a rendkívüli ülés összehívásának okáról, majd ismertette a ülés 
napirendi javaslatát, melyet a Képviselı-testület elfogadott és egyhangú döntéssel meghozta a 
következı határozatot: 
 

20/2012. (III.7.) Kt. számú  
határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 4/2011.(II.17.) rendelet módosítása   
2./ Építésügyi hatósági feladatellátás megszőnése 
3./ Döntés a vasútállomás nevérıl  
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
 

1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl szóló 
4/2011.(II.17.) rendelet módosítása 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
Zsoldos Gáborné: A zárszámadás beszámoló füzeteinek MÁK-hoz történı leadása elıtti 
utolsó módosításra kerül sor. Az állami támogatások egyeztetı listáját most kapták meg, 
ahhoz kell ragaszkodni. Az utolsó idıszakban 71 millió Ft-tal nıtt a költségvetés fıösszege, 
mely teljes egészében központi támogatás, a legnagyobb részt a szociális támogatásra jutó 
pluszt jelenti, illetve a közmunkaprogramra kapott pénzeszköz, amely jelentısen növekedett. 
Két forrásból kaptak támogatást,  

- ÖNHIKI. nyertes önkormányzatok plusz támogatása, 
-  illetve azon önkormányzatok, akik  mőködési hitel állománya III. n. évben nagyobb 

volt 20 millió Ft-nál.  
Az ÖNHIKI. plusz pénzzel a dologi elıirányzatokat emelték, a hitelállomány miatt kapott 
támogatást pedig hiteltörlesztésre fordították. Az év utolsó napjaiban érkezett pénzekbıl a 
számlákat januárban tudták kifizetni. Még egy jelentısebb tétel abból adódik, hogy 
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augusztusban visszavette az önkormányzat üzemeltetésre a II. háziorvosi körzetet, ez a  plusz 
TB. támogatás jelenik meg az anyagban.  
 
Bencze István: A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottságnak véleményezni kell, de miután 
most csak kizárólag tényadatokat kell tudomásul venni, az idı rövidsége miatt ezt 
indokolatlannak tartotta.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2012. (III.9.) rendelete 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésérıl 
szóló 4/2011.(II.17.) rendelet módosítása 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. március 9. napján 
A rendelet hatályos: 2012. március 9. napjától. 

 
 
2./ Építésügyi hatósági feladatellátás megszőnése 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)  
 
dr. Bencze Zoltán körjegyzı ismertette az elızményeket, Apaj község polgármesterének az 
építésügyi hatósági feladatellátás megszüntetésével kapcsolatos kezdeményezését, majd 
összefoglalta a jogszabályi feltételeket tartalmazó elıterjesztését.  
Apaj részérıl konkrét döntés nem született, erre a dömsödi ülést követı testületi ülésükön 
kerül sor. Egyik elképzelésük a közös megegyezéssel történı munkaviszony megszüntetés, ez 
esetben más feladatkörben rész munkaidıben határozott ideig Apaj község tovább 
foglalkoztatná. Amennyiben ezt a dolgozó nem fogadja el, úgy várhatóan Apaj úgy dönt, 
hogy nincs szüksége építéshatósági ügyintézıre, a dolgozó munkaviszonyát felmentéssel 
szüntessék meg. A munkáltatói intézkedést Dömsödnek kell meghozni, az azonban látszódik, 
hogy Dömsöd két építéshatósági ügyintézı bérét nem tudja kigazdálkodni. Ez esetben 
felmentéssel megszőnik a dolgozó munkaviszonya, s egy építési elıadóval az építéshatósági 
feladatokat ellátni nem lehet.  
A dömsödi építési elıadót  - amennyiben az építéshatósági feladatellátás megszőnik – 
szeretnék más feladatkörben hivatalon belül áthelyezni. (rendezési terv befejezése, csatorna 
beruház, egyéb mőszaki szaktudást igénylı feladatok vannak, amit be kellene fejezni. A 
foglakoztatás idıtartama a kormány döntésétıl függ, senki állását nem tudják garantálni.  
Ha felmentésre kerül a sor az apaji kolléga esetében az kifizetésekkel jár, két havi felmentési 
idıre, továbbá végkielégítésre jogosult. A központi költségvetésbıl lehetıség van 
létszámelépítéssel kapcsolatos döntéssel együtt járó fizetési kötelezettségekre lehet pályázatot 
benyújtani. Csak a kifizetett összeg felére ad fedezetet. A körjegyzıségi megállapodás alapján 
az apaji hivatalban dolgozó kollégák bérét Apaj község viseli.  
 
Bencze István: Abban az esetben van továbbfoglalkoztatásra lehetıség, ha a képviselı-
testület kiír egy pályázatot a megüresedett építész helyére. Úgy gondolja, hogy ez a jelenlegi 
anyagi körülmények között nem lehetséges, évi 40 építéshatósági ügyre két építészt 
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fenntartani luxus lenne. Kéri a Képviselı-testületet, támogassák ezt a határozati javaslatot, 
Apaj végleges döntésének ismerete nélkül, majd a márciusi ülésen a határozatot megerısítik.  
Varga Juditot illetıen ez év végéig mindenképpen javasolja foglalkoztatni egy másik 
fıelıadói státusban. Rengeteg a be nem fizetett csatorna közmőfejlesztési hozzájárulás, ennek 
feltárására, adminisztrálására, behajtására alkalmas lenne felkészültségével. Az építéshatósági 
feladatkör pedig átkerülne Ráckevéhez.  
 
dr. Bencze Zoltán: Nincs még részletes információra arra, hogy milyen feladatok maradnak, 
értekezleten elhangzott, hogy valamennyi államigazgatási feladatot elveszítik jövı évtıl. Ez a 
4000 hatáskörbıl 1000 hatáskört érint, mely a járási illetve megyei kormányhivatalokba fog 
átkerülni.  
 
Varsányi Antal:  Ha elveszítik az építéshatósági feladatkört, akkor a kiegészítı normatívát át 
kell utalni Ráckevének? 
 
dr. Bencze Zoltán: Ez évben még ide utalják, de tovább kell utalni Ráckevének, ez éves 
szinten egy millió Ft-ot jelent.  
 
Varsányi Antal:  A határozati javaslat utolsó pontjáról külön határozatban kellene dönteni, 
mivel feltételes az apaji döntés.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

21/2012. (III.7.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Apaj Község 
Önkormányzatának az építésügyi hatósági feladatellátás megszőntetése tárgyában 
írt megkeresésével kapcsolatban a következı döntést hozza: 
 
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete abban az esetben, ha 
Apaj Község Önkormányzat képviselı-testülete 2012. március 7-i ülésén dönt az 
elsıfokú építésügyi hatósági feladatellátás Apaj Községben történı 
megszüntetésérıl, ezt a döntést tudomásul veszi. 
II. Amennyiben Apaj Község Képviselı-testülete az építésügyi hatósági 
feladatellátás megszőnését követıen a jelenleg apaji munkavégzési hellyel 
foglalkoztatott építéshatósági ügyintézı más munkakörben történı 
továbbfoglalkoztatását és annak költségeit nem vállalja, akkor az apaji 
építéshatósági ügyekkel foglalkozó ügyintézı álláshelyét megszünteti, tekintettel 
arra, hogy a hivatal szervezetében más munkakörben történı 
továbbfoglalkoztatására nincsen lehetıség. 
III. A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy ez esetben megszőnnek a 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben az építéshatóság mőködéséhez elıírt 
feltételek, amely következtében az építésügyi hatósági feladatellátás Dömsöd 
Nagyközségben is megszőnik. 
IV. A képviselı-testület az Apaj és Dömsöd települések által kötött körjegyzıségi 
megállapodás 5. pontja alapján kéri, hogy Apaj község Önkormányzata a jelenleg 
apaji munkavégzési hellyel foglalkoztatott építéshatósági ügyintézı közszolgálati 
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jogviszonya megszőnésével kapcsolatos valamennyi költséget (felmentési idıre 
járó illetmény, végkielégítés, szabadságmegváltás és ezek járulékai) a kifizetést 
megelızıen elılegezze meg, továbbá a közszolgálati jogviszonnyal és annak 
megszőnésével kapcsolatosan felmerülı valamennyi költséget viselje. 
V. Amennyiben Apaj Község Önkormányzat képviselı-testülete 2012. március 7-i 
ülésén dönt az elsıfokú építésügyi hatósági feladatellátás Apaj Községben történı 
megszüntetésérıl a képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán körjegyzıt, hogy 
az apaji építéshatósági ügyeket intézı köztisztviselı közszolgálati jogviszonyának 
megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket hozza meg. Az álláshely 
felmentéssel történı megszüntetése esetén a Képviselı-testület döntése szerint a 
létszámleépítéssel kapcsolatos költségek megtérítése miatt pályázatot kell 
benyújtani a 2/2012. (III.1.) BM. rendelet szerint. 
VI. A képviselı-testület egyben hozzájárul, hogy az építésügyi hatósági 
feladatellátás megszőnését követıen a jelenleg dömsödi építéshatósági ügyekkel 
foglalkozó ügyintézı más munkakörben kerüljön továbbfoglalkoztatásra Dömsöd 
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában. 
  
Felelıs: képviselı-testület; dr. Bencze Zoltán körjegyzı 
Határid ı: azonnal 

 
 
3./ Döntés a vasútállomás nevérıl 
Elıadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán: Az írásbeli elıterjesztést kiegészíti azzal, hogy a Vasútállomáson nincs 
vezetékes ivóvíz. A MÁV. már többször megkereste Apaj önkormányzat ez ügyben.  Apaj 
kérte, amennyiben átvezetik a vasúthoz a vizet, akkor Apaj neve is szerepeljen Dömsöd 
mellett. A menetrendben is gondot okoz, hogy az Apajra utazók Dömsöd vasútállomásra 
jönnek, és nem találnak oda Apajra, mert a település neve nem szerepel a megállóban.  
Most Apaj hozzájárulna ahhoz, hogy a vízvezetéket átvigyék, a MÁV pedig hozzájárulna 
ahhoz, hogy Dömsöd neve mellett Apaj is feltüntetésre kerüljön, úgy a megállóban, mint a 
menetrendekben. Ehhez Dömsöd önkormányzatának hozzájárulása szükséges.  
 
Bencze István: Javasolja a Dömsöd-Apaj elnevezéshez történı hozzájárulást. 
 
dr. Rókusfalvy Sylvia: Véleménye szerint Apaj legyen elöl, zárójelben Dömsöd, 10 km-re 
van a településtıl és megtévesztı.  
 
Bencze István: A vasútállomány közigazgatásilag is Dömsödhöz tartozik, ezért indokolt a 
Dömsöd-Apaj elnevezés.  
 
Lázár József: Mint elhangzott Apajon az utóbbi évben nem volt építéshatósági ügy, ebbıl is 
látszik, hogy Apaj egy halódó település. A MÁV. megálló elnevezését illetıen maradna az 
eredeti elnevezés (Dömsöd) mellett.  
 
Szomor Dezsı: Tapasztalja, hogy rengetegen utaznak Apajról vasúttal munkába. Véleménye 
szerint több a fiatal, mint az idıs Apajon. A Dömsöd-Apaj elnevezést javasolja.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátja Lázár József képviselı módosító javaslatát, miszerint 
maradjon Dömsöd elnevezés.  
 
A javaslatra 1 képviselı igennel szavazott, 8 képviselı nemmel szavazott.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a Dömsöd-Apaj elnevezést, melyre 8 
képviselı igennel, 1 képviselı nemmel szavazott.  
 
A Képviselı-testület a fenti szavazati arányban meghozta a következı határozatot: 
 

22/2012. (III.7.) Kt.számú  
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
Dömsödi Vasútállomás neve „Dömsöd-Apaj Vasútállomás” elnevezésre 
változzon. 
 
Felelıs: képviselı-testület 
Határid ı: azonnal 

 
Csikós Lászlóné: Egy kisebbségi önkormányzati képviselı az OMK-ban családi rendezvényt 
szeretne tartani, és a bérleti díj közlése után elmondta, hogy tudomása szerint, mint kisebbségi 
önkormányzati képviselınek, a helyiség bérbevétele ingyenes. A képviselı-testületnek ilyen 
döntésérıl nem tud.  
 
Bencze István: Valóban nincs ilyen képviselı-testületi döntés, de a testület erre a konkrét 
esetre, ha úgy dönt, adhat mentességet, bár ez akkor a jövıre nézve precedenst fog teremteni.  
 
Balogh László Levente tájékoztatja a képviselıket arról, hogy reménység szerint a Kossuth 
rádió jön Dömsödre felveszi a dabi templom harangját és április 23-tól kezdıdı héten 
megszólal a rádióban a dabi harangszó.  
 
Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 
megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

B e n c z e   István      dr. B e n c z e   Zoltán 
               polgármester       körjegyzı 
 
 
 


