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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: 2019. október 30-án. 

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Katona Krisztián, Kovács  Gyula 

József, Lázár József, Muzs János, Ócsai Julianna, Tarr-Sipos Zsuzsa, Szabó Andrea, Várkonyi 

György képviselők, Szomor Dezső, dr. Bencze Zoltán jegyző, dr. Németh Imre HVB. elnöke, 

Tóbisz László, Ács Balázs, Orosz Lajosné, Kovács László HVB. tagjai, Pánczél Károly 

országgyűlési képviselő, Huszár Péter Bence Ráckevei Járási Hivatal vezetője, Baloghné 

Kakuk Emma gazdasági vezető, Béczi János Sportcsarnok vezető, Christoph Gáborné 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető, Ócsai Julianna OMK. igazgató, Köntös 

Ágnes DLAMI igazgató, Ácsné Jaksa Szilvia iskola igazgató, Madarász Mária óvodavezető 

Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, Polgármesteri Hivatal dolgozói. 

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Katona Krisztián, Kovács  Gyula József, Lázár 

József, Muzs János, Ócsai Julianna, Tarr-Sipos Zsuzsa, Szabó Andrea, Várkonyi György 

képviselők, Szomor Dezső, dr. Bencze Zoltán jegyző, dr. Németh Imre HVB. elnöke, Tóbisz 

László, Ács Balázs, Orosz Lajosné, Kovács László HVB. tagjai, Pánczél Károly 

országgyűlési képviselő, Bérczes Berta Ráckevei Járási Hivatal részéről, Baloghné Kakuk 

Emma gazdasági vezető, Christoph Gáborné Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezető, 

Ócsai Julianna OMK. igazgató, Köntös Ágnes DLAMI igazgató, Ácsné Jaksa Szilvia iskola 

igazgató, Madarász Mária óvodavezetőm Vass Ilona Dömsödi Hírnök főszerkesztő, 

Polgármesteri Hivatal dolgozói. 

 

A Himnusz elhangzása után Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, 

az intézményvezetőket, Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, a Helyi  Választási 

Bizottság tagjait, valamint a további meghívottakat a képviselő-testület alakuló ülésén. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd – miután újabb javaslat, észrevétel 

nem hangzott el – szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  

 
…/2019. (X.30.) 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./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) rendelet módosítása 

4./ Alpolgármester (ek) megválasztása és eskütétele  

5./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása és eskütétele 

6./ Illetmények és tiszteletdíjak megállapítása                                       

     a./ Polgármester illetményének megállapítása 

     b./ Alpolgármester (ek) tiszteletdíjának megállapítása 

c./ Állásfoglalás a Képviselő-testület és a bizottsági tagok tiszteletdíjának kérdésében 

7./ Tájékoztatók a képviselő-testület működésével kapcsolatban       
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      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 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
158/2019. (X.30.) 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./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) rendelet módosítása 

4./ Alpolgármester (ek) megválasztása és eskütétele  

5./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása és eskütétele 

6./ Illetmények és tiszteletdíjak megállapítása                                       

     a./ Polgármester illetményének megállapítása 

     b./ Alpolgármester (ek) 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 

Határidő: azonnal 

 

 

Bencze István polgármester a napirendi pont előtt köszönetet mond a Helyi Választási 

Bizottság tagjainak, a Választási Iroda tagjainak, a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, 

kiemelve a HVI vezetőjének és helyettesének a választás napján illetve előtte végzett 

munkáját, amellyel biztosították a választás eredményességét. 

 

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 dr. Németh Imrét, a HVB. elnökét, írásbeli 

előterjesztésének esetleges kiegészítésére. 
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dr. Németh Imre HVB. elnöke: Köszönti a megválasztott képviselő-testületet és a 

polgármestert. Írásbeli tájékoztatóját szóban is ismertette, majd sok sikert és eredményes 

munkát kívánt a képviselő-testületnek az elkövetkező öt évre.  

 

Bencze István polgármester a napirendet szavazás nélkül lezárta.  

 

2./ A Képviselők és a polgármester eskütétele 

 

dr. Németh Imre HVB elnöke felkérte a megválasztott képviselőket az eskü letételére. 

 

Ezt követően  dr. Németh Imre a HVB. elnöke felkérte Bencze István polgármester az eskü 

letételére.  

 

Az eskü letétele után a képviselő-testület tagjai és a polgármester aláírták az esküokmányt és 

átvették a megbízólevelet. 

 

Ezt követően Bencze István polgármester Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek adott 

szót, aki köszöntötte a megválasztott polgármestert, képviselőket, és az alakuló ülés 

valamennyi résztvevőjét. Néhány szóban ismertette a képviselő-testület elé kitűzött célok 

megvalósításához szükséges pályázati lehetőségek fontosságát, és hasonlóan az elmúlt 

időszakhoz, támogatásáról biztosította a település vezetését. Ismertette a Kormány régiós 

programjait, említést tett a Magyar Falu programról, amelyben Dömsöd – lélekszámánál 

fogva – nem vesz részt, Apaj igen, és ezen program keretében a Magyar Közútnál szerepel a 

Dömsöd-Apaj összekötő út teljes felújítása. Várható ebben az önkormányzati ciklusban a 

Budapest-Belgrád vasútvonal megépítése. A Modern Városok programot követően most 

folyamatban van a Modern Falvak program, 2021-ben várható egy un. Kisvárosi Program is, 

amelybe az 5000 fő feletti települések tartoznak. Jelenleg folyik a felmérés a 2021-ben induló 

programnál egyes településeknél milyen igény van. Ez a képviselő-testület feladata lesz, hogy 

ezeket az igényeket összeállítsák úgy az intézményi fejlesztés, mint a közút hálózatban, 

járdában, Duna-partban, történő fejlesztések, felújítások, amelyekkel ebbe a programba be 

tudnának kapcsolódni. Ezeket ki kell használni, melyben a polgármester és a képviselő-

testület támogatója lesz. Gratulál és jó munkát kíván az elkövetkező öt évre.  

 

Bencze István polgármester megköszönte a képviselő úr hozzászólását, eddigi és jövőbeni 

támogatását.  

A következő napirendi pont előtt elmondja, hogy az előző ciklusokban a polgármesteri esküt 

követően a polgármesteri programot ismertette. A most megválasztott képviselőkkel történt 

többszöri találkozás után arra az elhatározásra jutott, hogy semmilyen gondolatát nem tárja a 

képviselők elé, mert nem biztos, hogy jó felé vinné a közös ügyüket. Úgy érzi, hogy közösen 

a képviselőkkel, kiegészülve a bizottság külső tagjaival, a dömsödiek segítségével nagy 

dolgokra lesznek képesek a következő öt évben.  

 

3./  A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) rendelet módosítása 

Előadó: Bencze István polgármester 

(Írásbeli előterjesztés – 4. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az Ötv. az 

SZMSZ felülvizsgálatával kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az 

SZMSZ-t vagy az alakuló ülésén, vagy az azt követő ülésen köteles felülvizsgálni. Jelen 

ülésre csak a legszükségesebb módosításokat terjesztik elő. Tekintve, hogy a képviselő 
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testület tagjai nagy mértékben kicserélődött, új bizottságok jönnek létre, javasolják a teljes 

átfogó felülvizsgálatot, s adott esetben új SZMSZ. alkotását, melyet a következő ülésre a 

testület közösen készíthet elő.  

Jelen SZMSZ. módosítás az alábbiakra terjed ki:  

Teljesen új bizottsági struktúra születik az SZMSZ elfogadásával.  Korábban öt bizottság volt, 

most a feladatok átcsoportosításával négy bizottság lenne, egyes bizottságok feladatköre is 

megváltozna.  

(Ismertette az egyes bizottságokat és azok feladatkörét.) 

A nyilvánosság biztosítása érdekében a testületi ülések időpontja 15 óráról 16 órai kezdésre 

módosulna. A testületi ülés helyszíneként a Polgármesteri Hivatal tárgyalóját kizárná a 

jelenlegi módosítás, helyszínként az Oktatási és Művelődési Központot határozza meg. 

testületi ülés tartani.  A nagyobb nyilvánosság biztosítása érdekében biztosabbnak látják, hogy 

a testületi ülések egy fix helyen kerüljenek megtartásra. A bizottságok helyszíneit is ennek 

megfelelően pontosították az előterjesztésben.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására tett javaslatot.  

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 

 
11/2019. (XI.4.) önkormányzati rendelet 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Kihirdetve: 2019. november 4. 

Hatályos: 2019. november 4-től 

 

 

4./ Alpolgármester (ek) megválasztása és eskütétele 

(Írásbeli előterjesztést – 5. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Bencze István polgármester megkérdezi az érintetteket, kérik-e zárt ülés elrendelését.  

 

Az érintettek nem kérték a zárt ülés elrendelését. 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Jelenleg még nincs olyan bizottság, amely a titkos szavazások 

lebonyolítását végzi, az alpolgármester választás azonban titkos szavazással történik. A titkos 

szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, melyre az alábbi 

javaslatot teszi: A három tagú szavazatszámláló bizottság tagjának javasolja Katona Krisztián, 

Tarr-Sipos Zsuzsa és Várkonyi György képviselőket.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény a 

korábbiakhoz képest pontosításra került, a kizárási szabályok köréből kivette azt az esetet, 

amikor a képviselő saját ügyében nem szavazhat, most már a képviselő saját maga ügyében is 

adhat le szavazatot.  

 

A szavazatszámláló bizottságra vonatkozó javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 
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…/2019. (X.30.) Kt. számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete alakuló ülésén az 

alpolgármester és a képviselő-testület bizottságainak megválasztásával kapcsolatos 

feladatok ellátására az alábbi három tagú szavazatszámláló bizottságot választja: 

 

- Katona Krisztián 
- Tarr-Sipos Zsuzsa 

- Várkonyi György 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
159/2019. (X.30.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete alakuló ülésén az 

alpolgármester és a képviselő-testület bizottságainak megválasztásával kapcsolatos 

feladatok ellátására az alábbi három tagú szavazatszámláló bizottságot választja: 

 

- Katona Krisztián 
- Tarr-Sipos Zsuzsa 

- Várkonyi György 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Bencze István polgármester: Kötelezően a képviselők közül kell egy alpolgármestert 

választani, melyre a polgármester tesz javaslatot.  

Alpolgármesternek javasolja Szabó Andrea képviselőt megválasztani.  

Szintén a polgármester jogköre nem képviselő alpolgármester választásra és annak 

személyére vonatkozóan javaslatot tenni.  

Hasonlóan az előző ciklushoz, Szomor Dezsőt kérte fel a külsős alpolgármesteri teendők 

ellátására. Ennek megfelelően a szavazólapra Szabó Andrea képviselő és Szomor Dezső nem 

képviselő alpolgármester jelölt szerepel.  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző ismerteti a titkos szavazás módját és szabályait.  

 

(Az alpolgármester (ek) választása tárgyában tartott titkos szavazásról külön jegyzőkönyv 

készült, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Katona Krisztián szavazatszámláló bizottság tagja ismertette a titkos szavazás eredményét.  

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

 

A Képviselő-testület 9 igen – egyhangú – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
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160/2019. (X.30.) Kt. számú 

Határozati 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 

törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára minősített többséggel és 

titkos szavazással Szabó Andrea képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 

választotta. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület 9 igen – egyhangú – szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

161/2019. (X.30.) Kt. számú 

Határozati 

 

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 választotta. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Bencze István polgármester gratulál a megválasztott alpolgármestereknek és felkéri Szabó 

Andrea és Szomor Dezső alpolgármestereket az eskü letételére. 

 

Az eskü letétele után Szabó Andrea és Szomor Dezső alpolgármester aláírták az esküokmányt.  

 

 

5./ A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása és eskütétele 

(Írásbeli előterjesztés – 6. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bencze István polgármester: Megkérdezi, az érintettek kérik-e a zárt ülés elrendelését.  

 

Az érintettek nem kérték a zárt ülés elrendelését.  

 

Bencze István polgármester javaslatot tesz a Kommunikációs, Idegenforgalmi és Innovációs 

Bizottság tagjaira az alábbiak szerint: 

Elnöke: Katona Krisztián, tagjai: Tarr-Sipos Zsuzsa, Várkonyi György, Zölei Ádám, 

Keresztes Gergely  

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kommunikációs, 

Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság elnökévé és tagjaivá a következő személyeket 

választotta: 

Elnök: Katona Krisztián 

Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa, Várkonyi György, Zölei Ádám, Keresztes Gergő 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
162/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kommunikációs, 

Idegenforgalmi és Innovációs Bizottság elnökévé és tagjaivá a következő személyeket 

választotta: 

Elnök: Katona Krisztián 

Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa, Várkonyi György, Zölei Ádám, Keresztes Gergő 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Bencze István polgármester javaslatot tesz a Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki és 

Településfejlesztési Bizottság tagjaira az alábbiak szerint:  

Elnöke: Muzs János, tagjai: Tarr-Sipos Zsuzsa, Katona Krisztián, Kovács Gyula József, 

Csaplár János, dr. Németh Imre, Tóbisz László 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki 

és Településfejlesztési Bizottság elnökévé és tagjaivá a következő személyeket 

választotta: 

Elnök: Muzs János 

Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa, Katona Krisztián, Kovács Gyula József, Csaplár János, dr. 

Németh Imre, Tóbisz László 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
163/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Műszaki 

és Településfejlesztési Bizottság elnökévé és tagjaivá a következő személyeket 

választotta: 

Elnök: Muzs János 
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Tagok: Tarr-Sipos Zsuzsa, Katona Krisztián, Kovács Gyula József, Csaplár János, dr. 

Németh Imre, Tóbisz László 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester javaslatot tesz a Szociális Bizottság tagjaira az alábbiak szerint: 

Elnöke: Lázár József, tagjai: Ócsai Julianna, Várkonyi György, Ila Gáborné, Tassi Lászlóné. 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökévé 

és tagjaivá a következő személyeket választotta: 

Elnök: Lázár József 

Tagok: Ócsai Julianna, Várkonyi György, Ila Gáborné, Tassi Lászlóné. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
164/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökévé 

és tagjaivá a következő személyeket választotta: 

Elnök: Lázár József 

Tagok: Ócsai Julianna, Várkonyi György, Ila Gáborné, Tassi Lászlóné. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Bencze István polgármester javaslatot tesz az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 

tagjaira az alábbiak szerint: 

Elnöke: Ócsai Julianna, tagjai: Muzs János, Kovács Gyula József, Lázár József, Béczi János, 

Ácsné Jaksa Szilvia, Zsidai Mónika. 

 

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozati  javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, közművelődési és 

Sport Bizottság elnökévé és tagjaivá a következő személyeket választotta: 

Elnök: Ócsai Julianna 

Tagok: Muzs János, Kovács Gyula József, Lázár József, Béczi János, Ácsné Jaksa Szilvia, 

Zsidai Mónika. 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
165/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, közművelődési és 

Sport Bizottság elnökévé és tagjaivá a következő személyeket választotta: 

Elnök: Ócsai Julianna 

Tagok: Muzs János, Kovács Gyula József, Lázár József, Béczi János, Ácsné Jaksa Szilvia, 

Zsidai Mónika. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Bencze István polgármester felkéri a megválasztott külsős bizottsági tagokat az eskü 

letételére. 

 

Az eskü letétele után a bizottságok nem képviselő tagjai aláírták az esküokmányt.  

 

6./ Illetmények és tiszteletdíjak megállapítása 

a./ Polgármester illetményének megállapítása 

(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a polgármester 

illetményét az előző ciklushoz képest az önkormányzati törvény rögzíti.  Az Ötv. a főállású 

polgármesterek illetményét az államtitkárok illetményét egy százalékhoz igazítja, sávosan, az 

adott település lakosság számától függően pontosan határozza meg ennek az összegét. Ezen 

felül a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-ban meghatározott 

költségtérítésre is jogosult. A törvényi szabályozás nem teszi lehetővé mérlegelési jogkor 

alkalmazását, a korábbi tól-ig határral szemben. Most pontos összeg szerepel. Dömsöd 

esetében a polgármester havi bruttó illetménye 598.300,.-Ft. költségtérítése pedig 89.745.-Ft.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze István főállású 

polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján bruttó 598.300-

Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó 89.745-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 
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Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

 
166/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze István főállású 

polgármester illetményét a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján bruttó 598.300-

Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó 89.745-Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

b./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nem főállású 

alpolgármester látják el ezt a tisztséget, hanem tiszteletdíjas alpolgármesterek.  

Szabó Andrea alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó120.000.-Ft-ban javasolja megállapítani, 

valamint 30.000.-Ft. költségtérítést javasol.  

 

A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Andrea társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján 

bruttó 120.000-Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó 30.000-Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

 
167/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Andrea társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-a alapján 

bruttó 120.000-Ft/hó összegben, míg költségtérítését bruttó 30.000-Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

 

Szomor Dezső alpolgármester: Hasonlóan az előző ciklushoz, nem fogad el tiszteletdíjat, a 

tiszteletdíjat közcélra felajánlja.  
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Bencze István polgármester megköszöni így ebben a kérdésben nem szavaz a képviselő-

testület.  

 

c./ Állásfoglalás a Képviselő-testület és a bizottsági tagok tiszteletdíjának kérdésében  

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az Ötv. keret jelleggel szabályozza az önkormányzat képviselő 

bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezéseket, a képviselő-testület döntési körébe 

utalja ezt a kérdést. A képviselő-testület tiszteletdíjakra vonatkozó rendelkezéseit az írásbeli 

előterjesztés tartalmazza, melyet szóban is ismertetett.  

A képviselő-testület az alábbi döntéseket hozhatja:  

a./ Fenntartja a korábbi rendelkezést és nem kívánja felülvizsgálni,  

b./ vagy úgy dönt, hogy egy későbbi ülésen felülvizsgálja,  

c./ vagy úgy dönt, hogy nem állapít meg tiszteletdíjakat, az a jelenlegi rendelet hatályon kívül 

helyezését érintené.   

 

Bencze István polgármester: A három lehetőség közül szavazásra bocsátja az 1. sz. 

lehetőséget, miszerint a képviselő-testület fenntartja korábbi rendelkezését a tiszteletdíjat 

tekintetében. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők és a bizottsági 

tagok tiszteletdíján nem változtat. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

Szavazásban résztvevők száma: 9 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
168/2019. (X.30.) Kt.számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők és a bizottsági 

tagok tiszteletdíján nem változtat. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: folyamatos 

 

 

7./ Tájékoztatók a képviselő-testület működésével kapcsolatban 

(Írásbeli előterjesztés – 7. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

dr. Bencze Zoltán jegyző: Az írásbeli előterjesztés az összeférhetetlenségi és méltatlanság 

szabályait tartalmazza, illetve az ezzel kapcsolatos eljárás rendet. A törvénybe azért kerültek 

beiktatásra, hogy a választott tisztségviselőknek mindenféle nem kívánt befolyástól 

mentességet biztosítsa ezáltal a törvény, illetve a 2014. óta  a méltatlanság intézménye pedig 

azokat a többlet erkölcsi elvárásokat – ami közszereplővel szemben támasztható, azt 

jogszabályi szintre emelte az Országgyűlés. Ezek mindkettő nagyon komoly intézmény, ezek 
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sérülése esetén a képviselői mandátum megszűnését vonhatja maga után. A méltatlansággal 

kapcsolatban külön kiemeli a köztartozás mentességet. A megválasztást követően be kell 

jelentkezni a NAV-nál a köztartozásmentes adatbázisba, mely elektronikus úton tehető meg. 

Felhívja a figyelmet, nagyon szigorúan fogják nézni, a kormányhivatal havi kapcsolatban lesz 

a NAV-val, ha kimutatható, hogy nem szerepel a képviselő az adatbázisban, egy felszólítást 

követően 60 napon belül meg kell szüntetni ezt a helyzetet.  

Másik pedig a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, melyet az Ügyrendi Bizottság feladatait 

átvevő bizottság fogja lebonyolítani. 

Nem szerepel a tájékoztatóban, miszerint a kormányhivatal a megválasztott képviselőknek 

külön oktatást szerveznek, ennek időpontja és helyszíne még ismeretlen, amint információ 

lesz, tájékoztatják a képviselőket. Az ezen való részvétel kötelező mindenki számára. 

A gazdasági program megalkotásával kapcsolatban elmondja, hogy a gazdasági program 

elsősorban a képviselő-testületnek a cikluson átívelő programja, másodsorban a hosszú távú 

gazdasági és társadalmi elképzeléseit tartalmazza. Ezt a választástól számított hat hónapon 

belül kell elkészíteni.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, a Szózat elhangzását követően az 

ülést bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 

                    polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 


