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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló üléséről. 
 
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. 
Ülés ideje: 2014. október 27. 
 
Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona 
Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna, Varsányi Antal képviselők, 
dr. Bencze Zoltán jegyző, Tóth István HVB. elnöke, Tóbisz László, Ács Balázs, Orosz 
Lajosné, Kovács László HVB. tagjai, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Béczi János 
Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető, 
Csikós Lászlóné OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes 
könyvtárvezető, Mészáros Pálné iskola igazgató, Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona 
Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Polgármesteri Hivatal dolgozói. 
 
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, 
Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna, Varsányi Antal képviselők, dr. 
Bencze Zoltán jegyző, Tóth István HVB. elnöke, Tóbisz László, Ács Balázs, Orosz Lajosné, 
Kovács László HVB. tagjai, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető, Béczi János Sportcsarnok 
vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető, Csikós Lászlóné 
OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető, 
Mészáros Pálné iskola igazgató, Orosz Lajosné óvodavezető, Vass Ilona Dömsödi Hírnök 
főszerkesztő, Polgármesteri Hivatal dolgozói.  
 
A Himnusz elhangzása után Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, 
az intézményvezetőket, valamint a meghívottakat a képviselő-testület alakuló ülésén. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. napirendi 
pontot követően rövid tájékoztatást ad a polgármesteri programról. Egyebekben – mely a 
meghívóban nem szerepel – egy ad-hoc bizottság létrehozására tesz javaslatot az ügyelettel 
kapcsolatosan.  
Kérdezi a képviselőket, van-e egyéb javaslat?  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb javaslat nem hangzott el, Bencze István polgármester 
szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

…/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
2./ A Képviselő-testület és a polgármester eskütétele  
3./ Alpolgármester(ek) megválasztása és eskütétele  
4./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása és eskütétele 
5./ A szervezeti és Működési szabályzatról szóló 6/2007. (III.29.) rendelet 
módosítása 
6./ Illetmények és tiszteletdíjak megállapítása                                       
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a./ Polgármester illetményének megállapítása 
b./ Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása 
c./ Állásfoglalás a Képviselő-testület és a bizottsági tagok tiszteletdíjának 
kérdésében 
7./ Tájékoztatók a képviselő-testület működésével kapcsolatban       
a./ Tájékoztató az összeférhetetlenség és a méltatlanság szabályairól 
b./ Tájékoztató a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségéről 
c./ Tájékoztató a gazdasági program megalkotásával kapcsolatos kötelezettségről 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

108/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
2./ A Képviselő-testület és a polgármester eskütétele  
3./ Alpolgármester(ek) megválasztása és eskütétele  
4./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása és eskütétele 
5./ A szervezeti és Működési szabályzatról szóló 6/2007. (III.29.) rendelet 
módosítása 
6./ Illetmények és tiszteletdíjak megállapítása                                       
a./ Polgármester illetményének megállapítása 
b./ Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása 
c./ Állásfoglalás a Képviselő-testület és a bizottsági tagok tiszteletdíjának 
kérdésében 
7./ Tájékoztatók a képviselő-testület működésével kapcsolatban       
a./ Tájékoztató az összeférhetetlenség és a méltatlanság szabályairól 
b./ Tájékoztató a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségéről 
c./ Tájékoztató a gazdasági program megalkotásával kapcsolatos kötelezettségről 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
Előadó: Bencze István polgármester 
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester felkéri Tóth Istvánt, a HVB. elnökét írásbeli előterjesztésének 
esetleges kiegészítésére. 
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Tóth István HVB. elnöke: Köszönti a megválasztott képviselő-testületet és a polgármestert. 
A tájékoztatót nem kívánja kiegészíteni. Kívánja, hogy az elkövetkező öt évben minden 
tisztségviselő tudása legjavát nyújtsa és a település érdekében tevékenykedjen. 
 
Bencze István polgármester a napirendet – tájékoztató lévén – szavazás nélkül lezárta.  
  
2./ A Képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Tóth István HVB elnöke felkérte a megválasztott képviselőket az eskü letételére. 
 
Ezt követően  Tóth István a HVB. elnöke felkérte Bencze István polgármester az eskü 
letételére.  
 
Az eskü letétele után a képviselő-testület tagjai és a polgármester aláírták az esküokmányt.  
 
Ezt követően Bencze István polgármester köszöntötte képviselőtársait, majd rövid 
tájékoztatást adott a polgármesteri programról, amely váza lesz a képviselők által – 6 hónapon 
belül elfogadásra kerülő gazdasági programnak. Azon lesznek, hogy a választási kampányban 
a képviselő jelöltek, illetve a polgármester jelölt által elhangzottak a programba beépítésre 
kerüljenek.  
A polgármester és a képviselők közötti kapcsolatot új alapokra szeretné helyezni. Bízik 
abban, hogy közösen minden képviselő a maga területén a maximálisat nyújtja ahhoz, hogy a 
dömsödi emberek boldogulását elősegítsék. 
A gazdasági programra prioritással kerülne be a közbiztonság és a munkanélküliség, a 
foglalkoztatás kérdése. Tovább kell erősíteni azt a munkát, amit az előző ciklusban elkezdtek. 
Részt vesznek a Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint 
az Országos Polgárőr Szövetség 250x100 mintaprogramjában, mely anyagi támogatást jelent, 
emellett közbiztonság szempontjából fókuszba kerül a település. 8 éve dolgozik azon, s bízik 
abban, hogy a ciklus végére Dömsödön egy önálló rendőrőrs létrejön. Az állandó rendőri 
jelenlét a közbiztonságot növeli. Tervezik a kamerarendszer bővítését is.  
Munkanélküliséggel kapcsolatban: Mindent meg kell tenni azért, hogy Dömsöd 
viszonylatában igaz legyen az a miniszterelnöki óhaj, miszerint 2018-ig el kell érni, hogy ne 
legyen jövedelempótló támogatott. Készen kell állni arra, hogy bármi kormány általi 
finanszírozást meg tudjanak ragadni, ha nem tudják megragadni, akkor továbbra is 
stagnálnak, illetve kis előrelépést érnek csak el. A foglalkoztatásból adóbevétele származik az 
önkormányzatnak.  
Értékteremtő munkát kell biztosítani, erre várja az ötleteket. Sok képzetlen munkaerő van 
Dömsödön, ötleteket vár a foglalkoztatásukra. 
Beszámolt arról a közelmúltban folytatott tárgyalásról, amelyen egy 30 főt foglalkoztató 
varroda telepítésével kapcsolatban folytatott, melyet a mozi épületében terveznek 
megvalósítani, szociális szövetkezet formájában. Amint konkrétum lesz, a képviselő-testület 
elé hozza. Úgy tűnik, hogy a kormány a szociális szövetkezeteket preferálja. Ugyancsak 
foglalkoztatással kapcsolatban ma kapott egy e-mailt – kimondottan mezőgazdasági cikkek 
forgalmazására szakosodott szövetkezet, nyúltenyésztéssel foglalkoznak. Meg kell tudni a 
lehetőségeket, ha néhányan beneveznek, az már plusz pénzt jelent.  
További fontos feladatnak tartja, s mindent megtesz azért, hogy a hulladéklerakó telepen az 
átrakó-válogató mielőbb megépüljön, mely 10-12 munkahelyet teremtene.  
Épített környezet: Szinte valamennyi képviselő felvetette a Duna-part rendbetételét. Egyetért 
ezzel, azonban sajnálatos, hogy a Leader mozgalom megtorpan a következő években, azokra a 
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térségeknek lesz lehetőségek Leader támogatásra pályázni, amelyek hátrányos helyzetben 
vannak. Dömsöd hátrányos helyzetű, de a Közép-Magyarországi térség nem.  
Sok pályázat fog kijönni, melyek célzott pályázatok. Ilyen az iskola felújítás, az óvoda 
bővítés, ilyen pályázat lehet az inkubátor ház kialakítása a Hajós kastélyban. Ezek a tervek a 
Pest megyei Fejlesztési Tanácsnál már ott vannak. 
A rendezési terv szerint ipari övezetnek van jelölve a Tassi út jobb oldala. Meg kell vizsgálni, 
hogy a magántulajdonban lévő területből tudnak-e vásárolni e célra. Fontos lenne az 51-es út 
mellett kialakítani az iparterületet, mert az esélyesebb lenne, mint a Nagy tanyai iparterület. 
Petőfi utca átépítésére, átalakítására érkezett javaslat Cserny Károlytól, a Dömsödről készült 
könyv szerkesztőjétől, kandeláberek elhelyezésével, esetleg valamikor sétáló utcává 
alakításával újjá alakítani. 
Külső látkép tekintetében is előrelépés történt, rengeteg munka van még, de a településképet 
elfogadhatónak tartja.                                                                               
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban: Rengeteg árkot kell az elkövetkező időszakban 
kialakítani, s padkagyalulással is elősegíteni a csapadékvíz elvezetést.  
Intézmények felújítása elodázhatatlan. Az iskola kérdése megoldott, OMK. Sportcsarnok, 
gazdasági iroda, mindhárom tetője javításra szorul, beázik.  
Fontos a szociális bérlakások felújításának megkezdése, felújítási tervet kell készíteni.  
Vízmű helyzetéről: Minden erőfeszítésük ellenére – jogszabály változás miatt – nem 
maradhatott az  önkormányzat kezelésben. 
Egészségügy: Ebben a ciklusban továbbra is napirenden kell tartani a dabi orvosi rendelő 
megépítését. Wágner doktorban felmerült egy esetleges építkezés, szóba került a Bajcsy Zs. 1. 
sz. ingatlant, amely ugyan nem Dabon van, de az 51-es út másik oldalán. Az ügyelet 
kérdéséről az Egyebekben térne vissza. Más volt az önkormányzat helyzete, mikor az ügyelet 
átkerült Ráckevére és más ma, míg korábban 100 milliós kifizetetlen számlája volt az 
önkormányzatnak, addig ma nincs kifizetetlen számla. Ez meghatározhatja, hogy mit tudnak 
tenni az ügyelet visszaállítására. 
Piac helyzete: Előbb-utóbb rendezni kell a ma őstermelői elárusítóhelyként működő piac 
helyzetét.  
Korábban felmerült, hogy a volt cukrászda tulajdonjogának megszerzését követően az 
udvarán alakítsanak ki piacot, az iroda épületben pedig csarnokot kialakítani, azonban 
irreálisan magas árat kértek az ingatlanért. Nem mondtak le az elképzelésről, pályázatot 
kellene nyerni a megvalósításhoz.  
Adópolitika: Véleménye szerint nem érett arra a helyzet, hogy egy-két éven belül 
felülvizsgálják az adórendeleteket, az ingatlanadó igazságosabbá tételét viszont fontolóra kell 
venni.  
A civil szervezetekkel az eddigieknél összehangoltabban kell működni. 
Az egyházakkal tovább kell erősíteni a meglévő, jó kapcsolatot. Ennek egyik lépése, hogy a 
katolikus temetőt üzemeletető szolgáltatóval egyezséget kötöttek arra vonatkozóan, hogy 
2015. június 15-ig a temető ravatalozót közösen felújítják.  
Ifjúságpolitika: Fontos dolognak tartja. Ígéretet kapott a rendőrkapitánytól arra, hogy egy 
rendőrnőt konkrét céllal idevezényli bizonyos napokon, hogy az iskolarendőri szolgálatot 
segítse. Fontos a prevenciós munka a drogterjesztés visszaszorítása érdekében.  
Környezetvédelem: Jó lenne, ha ebben a ciklusban az RSD kotrása megvalósulna. Bízik 
abban, hogy az RSD projekt (parti sávból szennyvíz kivezetés, Északon a szennyvíz átvezetés 
a  nagy Dunába, Tassi zsilip felújítása) mellett marad pénz a kotrásra. Ugyancsak fontos lenne 
a holt ág kotrása, mely nagyon eliszaposodott.  
Illegális hulladéklerakás megszüntetésére hatékonyabb eszközöket kell alkalmazni, magasabb 
büntetés stb.  
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Közlekedés: A Volánbusz menetrend – a szigethalmi járatokat kivéve – elfogadható.  
Autóbusz fordulót alakítottak ki az Ady Endre utca lakóinak nyugalma érdekében. 
Közművekkel kapcsolatban két nagy beruházás folyik jelenleg Dömsödön, az RSD. parti 
sávból szennyvíz kivezetés, illetve az ivóvízminőség javító projekt keretében a vízhálózat 
korszerűsítése. Mindekét projekt hosszútávra biztosítja a lakosság kényelmét.  
Kábel tv-vel kapcsolatban: A szolgáltató bizonyos összegért fenntart egy csatornát a helyi 
televízió céljára. Árajánlatot fog kérni a PR Telecom Kft-től, s a képviselő-testület elé hozza.  
Kultúrával kapcsolatban: Meghatározó helyszíne az OMK. Az OMK. vezetője köré szervezett 
fiatalok garancia arra, hogy állami ünnepeken és más egyéb rendezvényeken olyan 
színvonalas  műsor készül, mint október 23-án.  
Kulturális értékeket megjelenítő egyesületeket, intézményeket, magánszemélyeket sokkal 
összehangoltabban kell bemutatkozási lehetőséghez juttatni.  
Mezőgazdaság: Fórumot kell összehívni és a mezőőri szolgálatot ismét fel kellene hozni 
lehetőségként. Tapasztalatokat kell gyűjteni más településeken, ahol ez a szolgálat jól bevált 
módon működik.  
Oktatás: Fel kell készülni arra, hogy a 2015-ig kötött szerződést az állam meg fogja 
hosszabbítani. Addig is meg kell tenni mindent, hogy a pedagógusok minél jobb körülmények 
között oktassák a gyerekeket. 
Sport:  Nyolc évvel ezelőtti programjában szerepelt, hogy 2020-ra el kell érni, hogy a 
költségvetés 1 %-át a sportra fordítsák. Ez a cél dátum most sem változott. Biztató a DUSE 
megalakulása. A TAO belépésével újabb finanszírozási lehetőséghez jutva még további 
eredményeket érnek el.  
Közeljövő feladata megtalálni a lovas szakosztály végleges helyét. A Dabi temető utáni 
korábban önkormányzati tulajdonban lévő – Green Balance Kft. által megvásárolt terület 
visszavásárlására most lehetőség nyílna. Jelenleg egy bank jelzáloga van rajta, a felszámoló 
már felkereste ezzel kapcsolatban. Ha ezt sikerül megszerezni, ideális lenne egy lovas pálya 
kialakítására.  
Szociálpolitika: Kötelező felkutatni azokat az – elsősorban idősebb – embereket, aki még 
nincsenek a látókörükbe és szégyellik a helyzetüket. 
A megválasztott cigány kisebbségi önkormányzattal együttműködve meg kell határozni 
azokat a kitörési pontokat, melyek a közös életet megkönnyíti. 
Szolgáltatások közül kiemeli a hulladékszállítást. Úgy tűnik, olyan szolgáltatóval kötöttek 10 
éves szerződést, amely az elvárásoknak megfelelően végzi a szolgáltatást. 
Turisztikával kapcsolatban: Kevés ilyen adottságokkal rendelkező település van, mint 
Dömsöd a Duna parttal ilyen csodálatos környezetben. Sok nyaraló választotta a községet 
pihenésre, sajnos a korosztály megöregedett, az utódok, örökösök nem gondolják ugyan így, 
sok az elhagyott nyaraló. Fel kell készülni arra az időszakra, hogy egy konjunktúra után egy 
magyarországi település is vonzó lesz a turisták számára. 
Utakkal kapcsolatban: A kormány prioritásai között nem szerepel utas pályázat, nagyon sok 
olyan út van, amelyet rendbe kell hozni.  
A várossá válás gondolata is felvetődött. Dömsöd lassan elérkezik arra a pontra, hogy 
megpályázzák. A következő öt évben mindent meg kell tenni, hogy közelebb kerüljenek a 
feltételek megteremtésével a várossá nyilvánításhoz.  
Több tíz milliós nagyságrend az a különbség, amit nagyközségként és ugyan ilyen 
körülmények között városként kapnának normatívában. 
Az elmondottakat részletesen kidolgozva a későbbiekben megkapják a képviselők. 
Bárkinek bármilyen területen ötlete van, elképzelése van, juttassa el. Hat hónap áll 
rendelkezésre a ciklus program kialakítására.  
A továbbiakban néhány mondatot szeretne ejteni az alpolgármesterségről.  
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Két alpolgármestert jelöl, Varsányi Antal képviselő személyében és Szomor Dezsőt külsős 
alpolgármesterként. Szomor Dezső az elmúlt ciklusban nagyon sokat segített józanságával, 
tapasztalatával, vállalkozói szemével, s biztos abban, hogy a következő ciklusban is így lesz. 
Varsányi Antallal 8 éven át együtt dolgoztak. Kéri a képviselő társakat, hogy az 
alpolgármesterséget és minden egyéb más dolgot válasszanak ketté, Varsányi Antal az 
alpolgármesteri feladatát nyolc éven át maximálisan, teljes megelégedésre látta el, teljes 
bizalmát élvezi. Sajnálatos, hogy Varsányi Antalnak a kampány kezdetén volt egy 
félreértésből adódó írása, melyben a politikától történő visszavonulásról szólt, örül, hogy 
sikerült meggyőzni arról, hogy tovább kell dolgozni együtt. A választók 57 %-a úgy gondolta, 
hogy a megválasztott polgármesterre bízza a település irányítását, s azt is gondolják a 
választók, hogy felelősen, józan ésszel meg tudja válogatni a munkatársait is. A szavazáskor 
azt fontolják meg, hogy nem elsősorban Varsányi Antal személyéről szavaznak, hanem a 
polgármesterről, úgy, hogy az óhajának megfelelően Varsányi Antalt választják 
alpolgármesternek.  
 
3./ Alpolgármester (ek) megválasztása és eskütétele 
(Írásbeli előterjesztést – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Bencze István polgármester megkérdezi az érintetteket, kérik-e zárt ülés elrendelését.  
 
Az érintettek nem kérték a zárt ülés elrendelését. 
 
Bencze István polgármester: Az alpolgármester választással összefüggésben a titkos szavazás 
lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, melynek tagjaira javaslatot tesz 
Csikós Lászlóné, Korona Sándor és Muzs János személyében.  
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatokat: 
 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára minősített többséggel 
és titkos szavazással, saját tagjai közül Varsányi Antalt társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára minősített többséggel 
és titkos szavazással, Szomor Dezsőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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dr. Bencze Zoltán jegyző ismerteti a titkos szavazás módját és szabályait.  
 
Bencze István polgármester: Varsányi Antal képviselőt az alpolgármesteri választásból 
kizárja. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Varsányi Antal az adható 157.045.-Ft. tiszteletdíjjal 
szemben 80.000.—Ft-ra tart igény, Szomor Dezső alpolgármester jelölt pedig lemondott a 
tiszteletdíj teljes összegéről.   
 
(Az alpolgármester (ek) választása tárgyában tartott titkos szavazásról külön jegyzőkönyvek 
készültek, melyek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Dr. Bencze Zoltán jegyző ismertette a titkos szavazás eredményét.  
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
 
A Képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással elutasította Varsányi Antal 
Alpolgármesterré választását. 
 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

109/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára minősített többséggel 
és titkos szavazással, Szomor Dezsőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester felkéri Szomor Dezső megválasztott alpolgármester az eskü 
letételére. 
 
Az eskü letétele után Szomor Dezső alpolgármester aláírta az esküokmányt.  
 
Szomor Dezső alpolgármester: Elmondta, hogy abban az esetben vállalta volna el az 
alpolgármesteri megbízatást, ha valamennyi képviselő támogatja, megtisztelő, köszöni a 
bizalmat. 
 
Bencze István polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek. Nagyon reméli, hogy 
első – nem kardinális – kérésének nem teljesítése után is tudnak együtt dolgozni Dömsödért.  
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4./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása és eskütétele 
(Írásbeli előterjesztés – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester: Megkérdezi, az érintettek kérik-e a zárt ülés elrendelését.  
 
Az érintettek nem kérték a zárt ülés elrendelését.  
 
Dr. Bencze Zoltán jegyző felhívja a személyes érintettségre a figyelmet, miután ez a 
szavazás is önkormányzati döntésnek minősül, a képviselő személyes érintettségét jelzi a 
szavazás előtt, ebben az esetben nem szavazhat. 
 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

…………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Csikós Lászlónét az Ügyrendi Bizottság 
elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

110/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Csikós Lászlónét az Ügyrendi Bizottság 
elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Korona Sándort az Ügyrendi Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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111/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Korona Sándort az Ügyrendi Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Muzs Jánost az Ügyrendi Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozat:  
 

112/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Muzs Jánost az Ügyrendi Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Muzs Jánost a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési 
Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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113/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Muzs Jánost a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési 
Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Ispán Ignácot a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

114/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Ispán Ignácot a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szűcs Juliannát a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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115/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szűcs Juliannát a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Varsányi Antalt a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

116/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Varsányi Antalt a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Biricz Ferencet a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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117/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Biricz Ferencet a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Katona Krisztiánt a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

118/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Katona Krisztiánt a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Németh Józsefet a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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119/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Németh Józsefet a Gazdasági és Műszaki 
Fejlesztési Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Ispán Ignácot a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

120/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Ispán Ignácot a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Lázár Józsefet a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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121/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Lázár Józsefet a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szűcs Juliannát a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

122/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szűcs Juliannát a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Korona Sándort a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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123/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Korona Sándort a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Keyha-Czeller Piroskát a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

124/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Keyha-Czeller Piroskát a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Tarr-Sipos Zsuzsát a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

125/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Tarr-Sipos Zsuzsát a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Tóbisz Lászlót a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

126/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Tóbisz Lászlót a Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szabó Andreát az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

127/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szabó Andreát az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság elnökévé választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Csikós Lászlónét az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

128/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Csikós Lászlónét az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……./2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Lázár Józsefet az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

129/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Lázár Józsefet az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Varsányi Antalt az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

130/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Varsányi Antalt az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………./2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Nagy Zsoltot az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 



 
19 

 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

131/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Nagy Zsoltot az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Patonai Istvánnét az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

132/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Patonai Istvánnét az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Zsidai Mónikát az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

133/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Zsidai Mónikát az Oktatási, Közművelődési és 
Sport Bizottság tagjává választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Lázár Józsefet a Népjóléti Bizottság elnökévé 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

134/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Lázár Józsefet a Népjóléti Bizottság elnökévé 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szabó Andreát a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

135/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szabó Andreát a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szűcs Juliannát a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

136/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Szűcs Juliannát a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
 

………../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Ila Gábornét a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

137/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Ila Gábornét a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Tassi Lászlónét a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

138/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben biztosított jogkörében Tassi Lászlónét a Népjóléti Bizottság tagjává 
választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
 
Bencze István polgármester felkérte a megválasztott külsős bizottsági tagokat az eskü 
letételére. 
 
Az eskü letétele után a bizottságok külsős tagjai aláírták az esküokmányt.  
 
5./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III.29.) rendelet módosítása 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző előterjesztésében elmondja, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat melléklete rögzíti a bizottságok összetételét. Jelenleg még az előző ciklus 
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bizottságainak összetételét tartalmazza. Ezt a mellékletet a most megválasztott bizottságok 
tagjaira vonatkozóan aktualizálni kell.   
Miután az Mötv. teljes egészében hatályba lépett, le kell követni az SZMSZ-ben is, ezért a  
következő testületi ülésen a Szervezeti és Működési Szabályzat teljes egészében 
felülvizsgálatra kerül.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

12/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.( III.29.)  rendelet 
módosításáról 
 
Kihirdetve:  2014. november 10. 
Hatályos: 2014. november 10. 

 
6./ Illetmények és tiszteletdíjak megállapítása 
a./ Polgármester illetményének megállapítása 
(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Bencze István polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a polgármester 
illetménye az előző ciklushoz képest megváltozott, míg korábban tól-ig határon belül 
állapította meg a képviselő-testület a polgármester illetményét, az új ötv. szerint a kategórián 
belül azonos minden településen. Az új törvény alapján mintegy nettó 100 ezer Ft-tal csökken 
a fizetése.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze István főállású 
polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján bruttó 
448.700-Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó 67.305-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: folyamatos 

 
 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
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139/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze István főállású 
polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján bruttó 
448.700-Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó 67.305-Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: folyamatos 

 
b./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Bencze István polgármester: Az alpolgármester lemondott tiszteletdíjáról. 
 
c./ Állásfoglalás a Képviselő-testület és a bizottsági tagok tiszteletdíjának kérdésében 
 
Bencze István polgármester ismertette az előző ciklusban utolsó évében megállapított 
képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíj, bizottsági elnöki pótlék mértékét.  
Úgy gondolja, hogy elsőként ennél alacsonyabb összegben kellene meghatározni a mértéket, 
kéri a képviselők javaslatát a tiszteletdíjak mértékére. 
 
Varsányi Antal képviselő: Tudomása szerint 40 ezer Ft. volt a képviselői tiszteletdíj eredeti 
mértéke, most is ennyit javasol, a többi esetben pedig az előterjesztésben foglalt mértékkel 
egyetért.  
 
Bencze István polgármester: A külsős bizottsági tagok esetében 8 ezer Ft-ról 10 ezer Ft-ra 
javasolja felemelni a tiszteletdíj összegét.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

13/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet 
a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

Kihirdetve:  2014. november 10. 
Hatályos: 2014. november 10. 

 
7./ Tájékoztatók a képviselő-testület működésével kapcsolatban 
(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
dr. Bencze Zoltán jegyző röviden összefoglalta az írásbeli előterjesztést, majd kiegészítette 
azzal, hogy a gazdasági programmal kapcsolatban az Mötv. tartalmaz szabályokat, az alakuló 
üléstől számított 6 hónapon belül kell elfogadni.  
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Bencze István polgármester: Mint azt az előzőekben jelezte, szeretné, ha alakítanának egy 
ad-hoc bizottságot a dömsödi ügyelet kialakításával kapcsolatban. Felelősen meg kell 
vizsgálni, van-e realitása, hogy visszahozzák az ügyeletet Ráckevéről.  
Javasolja a bizottság létrehozását, Szűcs Julianna elnökletével. Kéri a képviselő asszonyt, 
hogy válasszon maga mellé két tagot, és két külsős tagot is. Maga részéről külsős tagnak 
javasolja Nagy Ferencet és dr. Wagner Viktor háziorvost.  
 
Szűcs Julianna képviselő: Muzs János és Korona Sándor képviselőket javasolja.  
 
Varsányi Antal képviselő: Nem ért egyet, nem volt írásban beterjesztve. Legalább az ülésen 
kézhez kapták volna az írásbeli előterjesztést. Egyáltalán tud-e a két külsős jelölt arról, hogy 
felkérnék erre a munkára? Javasolja elhalasztani ezt a szavazást. Egyébként a bizottság 
létrehozásával egyetért.  
 
Korona Sándor képviselő: Nem javasolja a bizottság létrehozásának elhalasztását, az 
informális megbeszélést követően beszélt a külsős bizottsági tagokkal s vállalják a tagságot az 
ad-hoc bizottságban.  
 
Bencze István polgármester ismételten javaslatot tesz a bizottság létrehozására Szűcs 
Julianna képviselő vezetésével.  
 

………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete eseti bizottságot állít fel 
azzal a céllal, hogy a bizottság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az orvosi 
ügyeleti ellátást miként lehetne Dömsöd teleülésen létrehozni. 
A Képviselő-testület a bizottság elnökévé Szűcs Juliannát választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

140/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete eseti bizottságot állít fel 
azzal a céllal, hogy a bizottság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az orvosi 
ügyeleti ellátást miként lehetne Dömsöd teleülésen létrehozni. 
A Képviselő-testület a bizottság elnökévé Szűcs Juliannát választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
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………/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti 
ellátás Dömsödön történő megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti 
bizottság tagjává Muzs Jánost választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

141/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti 
ellátás Dömsödön történő megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti 
bizottság tagjává Muzs Jánost választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

……../2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozati-javaslat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti 
ellátás Dömsödön történő megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti 
bizottság tagjává Korona Sándort választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 

 
Szavazásban résztvevők száma: 8 fő 
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

142/2014. (X.27.) Kt.számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti 
ellátás Dömsödön történő megteremtésével kapcsolatban létrehozott eseti 
bizottság tagjává Korona Sándort választja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határid ő: azonnal 
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Bencze István polgármester: A most megalakított bizottság külsős bizottsági tagjaira 
vonatkozó javaslatot a bizottság elnöke a soron következő ülésre előterjeszti, s akkor 
szavaznak róla.  
 
Képviselői hozzászólások, kérdések: 
 
Korona Sándor képviselő kérdezi, hogy a vízzel  kapcsolatban van-e újabb információ? 
 
Bencze István polgármester: Nem hivatalos információ a vízzel kapcsolatban, hogy az utolsó 
négy mérés Dömsöd minden pontján negatív volt, ez leírva nincs, az ÁNTSZ. még nem 
oldotta fel a vízfogyasztással kapcsolatos korlátozást. Valószínű az ÁNTSZ. a vízfogyasztásra 
vonatkozó korlátozást fenntartja mindaddig, míg a ivóvízhálózat felújításának földmunkái be 
nem fejeződnek.  
 
Lázár József képviselő, mint korelnök köszöntötte a megválasztott polgármestert és a 
képviselő-testület régi és újonnan megválasztott tagjait, kívánva munkájukhoz erőt, 
egészséget.  
 
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen hatósági ügyet tárgyalt. (Külön 
jegyzőkönyvben rögzítve.)  
 
Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az 
ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 
                     polgármester      jegyző 

 
 
 


