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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.)  

Ülés ideje: 2019. január 24.  

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 

gazdasági vezető.  

 

Jelen vannak: Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, 

Lázár József, Muzs János képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági 

vezető 

 

Varsányi Antal alpolgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 megválasztott 

képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2019. (I.24.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása 

2./ Magyar Telecom és az Önkormányzati közötti bérleti szerződés jóváhagyása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
1/2019. (I.24.) Kt. számú  

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása 

2./ Magyar Telecom és az Önkormányzati közötti bérleti szerződés jóváhagyása 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

1./ Kiegyenlítő bérrendezés alap támogatására pályázat benyújtása 

Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző 

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
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dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az elmúlt 

évben már többször szóba került, hogy az idén a képviselő-testület elé kerül a köztisztviselői 

illetményalap kérdése, mely munkaterv szerint a január végi ülés napirendje lenne. A 

rendkívüli ülés összehívásának oka e kérdésben az, hogy az elmúlt héten megjelent az ehhez 

kapcsolódó pályázat, a beadási határidő január 25. A gazdasági vezetővel megkezdték az 

előkészítést. Ismertette a köztisztviselői illetmény táblát, illetve a fizetési fokozatokat, 

valamint az illetmény kiszámításának módját. Az illetményszámítás alapját képező 

szorzószámot 2012-ben módosította az Országgyűlés, az ehhez kapcsolódó illetményalapot 

pedig 2008-ban, azóta ebben nem történt változás. A kormány meghatározta, hogy mekkora 

összegig ad támogatást, akik erre jogosultak, (Dömsöd jogosult) 100 %-ig odaadja, s a 

pályázatot jóváhagyja. Az illetményalapokat nézve próbáltak úgy beállítani egy határt, ami 

még tartható, a pályázati támogatást kiegészítve meg is tuják oldani, így jött ki az 53.600.-Ft. 

illetményalap. Ezzel már el tudják érni, hogy a kollégákat megtartsák. 

Két döntés szükség a képviselő-testület részéről, egyrészt a pályázat benyújtásáról kell 

dönteni, másrészt pedig rendeletet kell alkotni, amely megállapítja a köztisztviselői 

illetményalap mértékét.  Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. 

 

Muzs János képviselő: Támogatja az illetményalap emelését, főként annak ismeretében, hogy 

a környezető településekhez képest Dömsöd milyen mértékben el van maradva. Ha lehetőség 

van az emelésre, mindenképpen támogatja. 

 

Lázár József képviselő: Egy szakmai szervezet megállapította 2017-ben, hogy 60.000.-Ft. 

illetményalap lenne az ideális állapot. Ha megadják a 53.600.-Ft-ot, még mindig majd 7000.-

Ft-tal alatta maradnak az optimális mértéknek. Miért nem próbálják 60.000.-Ft-hoz közelíteni 

a mértéket, mert így egy-két év múlva megint itt lesz a probléma. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Megpróbálták ezt a lehetőséget is lemodellezni a gazdasági 

vezetővel, jelenleg ezt a futó beruházások mellett nem tudják felvállalni. Biztonsággal nem 

tudják azt mondani, hogy ki tudják gazdálkodni.  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A 2019. évi költségvetésen dolgoznak, a 60 ezer Ft-os 

illetményalap akkora plusz saját forrást jelent, hogy ezt most nem tudja az önkormányzat 

kigazdálkodni. Itt vannak az intézmények is, ahol szintén lépést kell tartani a 

mindennapokkal, a beruházások is, a közmunkaprogram is lecsengőben van. Az 

önkormányzat előtt van az a probléma, hanem lesz egy ütőképes csapat, akit 

foglalkoztathatnak a falu fenntartásnál, intézményeknél is ezzel pótolták azokat a foghíjakat, 

ahol nem lehetett létszámot emelni, ott meg kell oldani a feladatokat. Annak is vannak 

kihatásai. A bevételeket végig nézve, a működési bevétel nem növelhető, az adókat nézve az 

iparűzési adó egy kicsit araszol felfelé, de az összes többi adónemben nem lehet többet 

tervezni mind az előző években. Az adóerő képesség növekedés ott van egy olyan határon, 

ahol bevételben nem biztos, hogy hoznak annyit, mint amit állami támogatásban lehet 

veszíteni. Hosszú távon inkább egy kisebb lépést tettek most bele ebbe a költségvetésbe. Nem 

tudnak többet bevállalni, mert még ott vannak azok a feladatok, ami a bölcsőde, az idősek 

napközbeni ellátása stb. Sok olyan nyitott kérdés van, amit még nem látnak pontosan, de 

emellett a megpályázató összeg mellett ezt az illetményalap különbséget meg tudják ebben az 

évben oldani. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A soros testületi ülésen tárgyal a testület olyan indítványokat, mint 

a szociális rendelet felülvizsgálata, a közterület foglalási díjak módosítása, ezzel is próbálnak 
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bevételt növelni. Ha később olyan helyzet látszódik, akkor visszahozzák jövőre, vagy két év 

múlva. 

 

Korona Sándor képviselő: Van egy meghatározott keret, amit az állam támogat. Van egy 

összeg, amit az önkormányzat elfogadna, ez a kettő egymást nem üti? Nem lesz ebből 

probléma? 

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A pályázati kiírás is úgy szól, hogy ennél magasabb 

illetményalapot megállapíthat az önkormányzat, de az nem von maga után többlettámogatást.  

Melyek azok a konkrét keretek, amiből lehet a plusz kiegészítést biztosítani hosszú 

megnyugtatóan hosszú távon. Nehogy félévkor fel kelljen venni hitelt.  

 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Működésre nem lehet hitelt felvenni, az átmeneti 

likviditási gondjait éven belül lejáró hitellel oldja meg. Ismertette a költségvetés 

összeállításának módját, szempontjait. Elmondta, hogy az állami pénzek korán nyilvánosságra 

kerültek, abból lehetett dolgozni. Az oktatásban az óvodához tartozó normatívák, a szociális 

pénzek változtak, a szociális keret növekedett, lépést tart az óvoda finanszírozása is azzal, 

hogy volt a pedagógusoknak a bérrendezése, de nem tart lépést azzal, hogy ott van egy 

pedagógiai munkát segítő létszám, akinek szintén bérminimumra kell emelni a fizetését. 

Ezeket végignézték, a tavalyi évi költségvetésben volt egy olyan önrész, amely a 

beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódott. Az éves gazdálkodás során sok minden plusz 

jött rá a projektekre is, amit a következő évben már nem fognak visszahozni. A bevételi 

oldalon mindig a biztosan megjelenő, megvalósuló befolyó bevételeket tervezik, a kiadási 

oldalon is azt veszik előre, ami biztos, hogy megjelenik, utána lehet a számokat csökkenteni, 

vagy növelni, ha ugyanúgy visszafogják magukat a feladatoknál, s arra összpontosítanak a 

következő költségvetésben, hogy a működés mellett meglegyen az önrész, meglegyen a forrás 

a béremelésnek, meglegyen a forrás az intézményeknek ígért lépésekre is. Ezt a 

nagyságrendet fogják tudni finanszírozni.  

 

Varsányi Antal alpolgármester: Ismerteti a testületi ülésről távol lévő Szűcs Julianna 

képviselő e-mail nyilatkozatát, miszerint támogatja az előterjesztésben foglalt mértéket és a 

pályázat benyújtását. Ugyanezt nyilatkozta e-mailben Szabó Andrea képviselő is.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Varsányi Antal 

alpolgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2019. (I.24.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 

I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatására. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a teljes 2019. 

évre vonatkozóan a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők 

esetében az illetményalap összege eléri majd a 46380,- forint összeget, így pályázni 

kívánunk a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy 2018. július 

1-én a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők esetében a 

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 29. § 81) 

bekezdésében megállapított 38.650-Ft-os illetményalapot alkalmazta. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: 2019. január 25. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
2/2019. (I.24.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 

I. 12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatására. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a teljes 2019. 

évre vonatkozóan a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők 

esetében az illetményalap összege eléri majd a 46380,- forint összeget, így pályázni 

kívánunk a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra. 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy 2018. július 

1-én a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők esetében a 

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 29. § 81) 

bekezdésében megállapított 38.650-Ft-os illetményalapot alkalmazta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert és dr. Bencze Zoltán 

jegyzőt a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester; dr. Bencze Zoltán jegyző 

Határidő: 2019. január 25. 

 

Varsányi Antal alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 
1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 

A köztisztviselők illetményalapjáról 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. január 25. 

A rendelet hatályos: 2019. január 26-tól 

 

2./ Egyebek 

a./ Magyar Telecom bérleti díjra vonatkozó szerződés jóváhagyása 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: A képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek arra, 

hogy a víztorony bérleti díjára vonatkozóan egyeztessenek és az évi 124 ezer Ft. bérleti díjat 

próbálják meg 1 millió Ft-ra felemelni. 11 hónap alkudozás után a Magyar Telecom elfogadta 

az 1 millió Ft. bérleti díj ajánlatot. A korábbi határozatban nem szerepelt, ha a Telecom az 

ajánlatot elfogadja, a polgármester aláírhatja a szerződést. Kéri a képviselő-testületet, hogy 

hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Varsányi Antal alpolgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
………/2019. (I.24.) Kt.számú 

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező dömsödi 1855 hrsz-ú ingatlanon lévő víztoronyra bérleti szerződést köt a Magyar 

Telekom NyRt-vel a határozat mellékletét képező szerződést-tervezet szerinti 

tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 6 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 6 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
3/2019. (I.24.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 

képező dömsödi 1855 hrsz-ú ingatlanon lévő víztoronyra bérleti szerződést köt a Magyar 

Telekom NyRt-vel a határozat mellékletét képező szerződést-tervezet szerinti 

tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Bencze István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Csikós Lászlóné képviselő: Korábban egy testületi vagy bizottsági ülésen lakossági 

bejelentésre (több szülő kérésére) jelezte, hogy Jakab Menyhért a központban szemtelenkedik 

a lányokkal, hogy esetleg lehetne-e erre valamilyen megoldást találni, hogy ez megszűnjön. 

Ezen kívül máshol ezt a problémát nem jelezte. Tegnap Jakab Menyhért megfenyegette, hogy 

mi lesz, ha a rendőrökhöz rohangál az ilyen bejelentéssel. Csak itt bizottsági ülésen tette 

szóvá. Azt is jelezte ezen a fórumon, hogy rendszeresen bejár a művelődési házba fürödni, de 

ezért már nem is szól, a kellemetlenség elkerülése végett. Ma ismét megjelent a művelődési 

házba fürödni, s megkérdezte Jakab Menyhérttől, hogy miért fenyegeti, mire megismételte a 

fenyegetését. A vita hevében a lányát is megfenyegette, ha bejárnak a rendőrségre.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Valószínűnek tartja, hogy Jakab Menyhért bepróbálkozott ezzel az 

infóval, ha a rendőrségre szól az önkormányzat, a bejelentő nevét nem közli. Holnap 

megkeresi a helyi körzeti megbízottat és megbeszéli a problémát, aki feltehetően elbeszélget a 

fenyegetővel a fenyegetésről is és a művelődési házban történő tisztálkodással kapcsolatban 

is.  

 

Korona Sándor képviselő: Hogy lehetne elérni, hogy az utcában az 5-10 tonna 

súlykorlátozást betartsák a gépkocsivezetők és ne tolják szét a táblákat, hogy beférjenek 
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kamionnal. Szőlők útja, Pacsirta u. Nem csak ezekben az utcákban, más utcákban is probléma 

van.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Holnap megbeszéli a körzeti megbízottal.  

 

Az ülésen több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Varsányi Antal 

alpolgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

Varsányi Antal       dr. Bencze Zoltán 

              alpolgármester              jegyző 


