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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24. napján  

tartott alakuló üléséről. 

 

Jelen vannak:  Kővári Lászlóné polgármester 

  Katonáné Szűcs Ágnes, 

  Kovács Csabáné, 

  Lengyel Istvánné, 

  Mátrainé Kalmár Lilla, 

  Pilmayer Júlia, 

  Orcskai Gergő képviselők. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Damkó Lilla jegyző,  

            Bakos Szilárd Józsefné Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Sipos Lászlóné 

 

Kővári Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket abból az alkalomból, hogy az ülésen 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően megalakul az új képviselő-testület. Külön köszöntötte Bakos Szilárd Józsefnét, a Helyi 

Választási Bizottság elnökét. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 megválasztott tagjából 7 fő 

jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitotta. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy valamennyi szavazás – a titkos szavazás kivételével – kézfelemeléssel történik. 

 

Kővári Lászlóné polgármester az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  Katonáné Szűcs Ágnes és 

Mátrainé Kalmár Lilla  képviselőket kéri fel. 

 

A képviselők a felkérést elfogadták. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal jegyzőkönyv hitelesítőnek  Katonáné Szűcs Ágnes és 

Mátrainé Kalmár Lilla képviselőket megválasztotta. 

 

Kővári Lászlóné polgármester javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontok  

megtárgyalására. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

 Előterjesztő: Bakos Szilárd Józsefné HVB elnöke 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele. 

 Előterjesztő: Bakos Szilárd Józsefné HVB elnöke 

3.) A polgármester eskütétele 

  Előterjesztő: Bakos Szilárd Józsefné HVB elnöke 

4.) Polgármesteri program ismertetése 

 Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 
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5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása. 

 Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző 

6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele. 

 Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

7.) Alpolgármester illetményének megállapítása. 

 Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

8.) Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 

 Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

9.) Bizottságok megválasztása. 

 Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

10.) Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről. 

 Előterjesztő: Damkó Lilla  jegyző 

11.) Közétkeztetéssel kapcsolatos pályázati döntés 

 Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

12.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.  

                   Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

 

Kővári Lászlóné polgármester megkérdezte, hogy van-e egyéb napirendi javaslat ? Amennyiben 

nincs, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a javasolt napirend elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása 

Előterjesztő: Bakos Szilárd Józsefné HVB elnöke 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kővári Lászlóné polgármester felkérte Bakos Szilárd Józsefnét, a Helyi Választási Bizottság 

elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 

október 13-i választásáról és ismertesse annak végleges eredményét. 

 

Bakos Szilárd Józsefné  ismertette választás eredményét. 

 

Kővári Lászlóné polgármester megköszönte a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatását. 

 

Miután a jelenlévők részéről az elhangzottakhoz észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kővári  

Lászlóné polgármester  megállapította, hogy a jelenlévők a tájékoztatót határozathozatal nélkül 

tudomásul vették. 

 

Bakos Szilárd Józsefné gratulált a Kővári Lászlóné polgármester asszonynak, a képviselőknek és 

sikeres munkát kívánt mindannyiuknak. Ezt követően a polgármesternek és a képviselő-testület 

tagjainak átadta a megbízólevelet. 
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2. napirendi pont 

Az önkormányzati képviselők eskütétele 

Előterjesztő: Bakos Szilárd Józsefné  HVB elnöke 

 

Kővári Lászlóné polgármester felkéri Bakos Szilárd Józsefnét, hogy a megválasztott képviselőktől 

vegyi ki az esküt.   

 

Bakos Szilárd Józsefné: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) 28. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló 

ülésén a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. 

Felkérte a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel. Felkérte a megválasztott 

képviselőket, hogy az esküt tegyék le. 

 

Bakos Szilárd Józsefné a helyi választási bizottság elnöke az eskü szövegét előmondta: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat Dorogháza település fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 

segéljen !” 

 

Bakos Szilárd Józsefné megkérte az esküt letevő képviselőket, hogy esküokmányt írják alá. 

 

A képviselők az esküokmányt aláírták és a HVB elnöke is ellátta aláírásával az esküokmányokat. 

 

3. napirendi pont 

 A polgármester eskütétele 

 Előterjesztő: Bakos Szilárd Józsefné HVB elnöke 

 

Bakos Szilárd Józsefné: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 63. §-a alapján a polgármester megválasztását követően esküt tesz és képviselő-testület 

előtt és erről okmányt ír alá. Felkérte a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak fel. 

Felkérte Kővári Lászlónét, hogy az esküt tegye le. 

  

Bakos Szilárd Józsefné a helyi választási bizottság elnöke az eskü szövegét előmondta: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri 

tisztségemből eredő feladataimat Dorogháza település fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 

segéljen !” 

 

Bakos Szilárd Józsefné megkérte az esküt letevő Kővári Lászlóné polgármestert, hogy 

esküokmányt írja alá. 

 

A polgármester az esküokmányt aláírta és a HVB elnöke is ellátta aláírásával az esküokmányt. 
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4. napirendi pont tárgyalása 

Polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő:  Kővári Lászlóné polgármester 

 

 

Kővári Lászlóné polgármester: Az előző ciklus képviselő-testületének tagjai tudják, hogy melyek 

azok a programok, amelyek az önkormányzati választásokig nem fejeződtek be. Folyamatban van a 

közétkeztetéssel kapcsolatos pályázat, melynek keretében a konyha átalakítása, bővítése is 

megvalósul, valamint a közétkeztetés biztosításához szükséges eszközbeszerzés. Egy modern 

konyha lesz, amely mindenféle konyhai eszközzel fel lesz szerelve. 

A fiatalok hasznos szabadidő eltöltésére több lehetőséget, programot tud biztosítani az 

Önkormányzat az  EFOP 1.5.3.-16-2017-00040 „Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és 

partnertelepülésein”  projekt keretei között. A társadalmi felzárkóztatás érdekében a térségi 

különbségek csökkentése, a minőségi – humán -  közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását 

tudja biztosani. A pályázat helyi közösségek szerepének megerősítését, a vidék megtartó 

képességének megelőzését, növelését, a kultúrák közötti párbeszéd elősegítését célozza. Az 

Önkormányzat a pályázat keretében a közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó 

tevékenységekre is tud anyagi forrást biztosítani. A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek 

megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tétele a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos 

tájékoztatását, az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészség 

kultúrájának fejlesztését célzó, az életmód váltást támogató programok szervezése (programok, 

rendezvények, információs napok). A pályázat keretében a sportpálya és környékének rendbetétele, 

a sportöltöző közösségi célokra történő hasznosítása. A projekt 2021. február 28. napjával zárul. 

A környező településeken már mindenhol van faluház. Dorogháza településen is szeretne egy 

faluházat kialakítani. Ennek érdekében vásárolta meg az előző képviselő-testület a Rezes-féle ház 

egy részét. Az ingatlan többi tulajdonrészének megvásárlása is folyamatban van, mivel végrehajtás 

van az ingatlanon.  

A Dorogháza, Dózsa György út 34. szám alatti parasztházat ajándékba kapta az Önkormányzat. Itt 

bányamúzeum kialakítását tervezi.  

Belvíz elleni védekezésre is szeretne pályázni, mert ennek megoldása is régóta húzódik. Sajnos a 

Ménkes patakra az önkormányzat nem tud pályázatot benyújtani, mert az a Magyar Állam 

tulajdonában van. 

Közmunkaprogram keretében szépen kialakításra került az Ivády Ház, melynek a belső tere már 

elkészült. Bevezették a három fázist (380 V), mivel feldolgozó üzemet szeretnének ott kialakítani. A 

zöldség-gyümölcs feldolgozóhoz nagy részt már meg is vannak a gépek. A gyümölcsösből, a 

kertekből és a fóliából származó gyümölcs és zöldség kerülne ott feldolgozásra. 

A Művelődési Ház hátralévő részének és tetőjének felújítását szeretné megvalósítani elsősorban 

pályázati forrásból.  

Önkormányzati saját erőből utak felújítását tervezni nem lehet, mert a működéshez szükséges 

anyagi fedezetet is biztosítani kell. Az utak helyreállítására ha lesz pályázat, akkor mindenképpen 

folytatni szeretné a belterületi utak felújítását. Szívesen fogadja a képviselők véleményét, javaslatát, 

hogy közösen érjék el céljaikat a falu érdekében. 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: Köszöni a polgármester elkövetkező öt évre vonatkozó tájékoztatóját. Úgy 

gondolja, hogy ha az elmúlt öt évre visszatekintenek, kevés olyan település van, ahol olyan sok 

minden megvalósult, mint Dorogházán. Sok sikert kíván a polgármester munkájához. 
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5. napirendi pont tárgyalása   

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Damkó Lilla jegyző ismertette a testülettel az előterjesztést, és kérte a képviselők javaslatait, 

véleményét.  

A döntést meg kell hozni és összegszerűen kell megállapítani a polgármester illetményét és 

költségtérítését. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: A polgármester illetményét az államtitkár illetményének 40 %-nak 

megfelelő összegben, 398.900.- Ft-ban, költségtérítését ezen összeg 15%-nak megfelelő összegben, 

59800.- Ft-ban javasolta megállapítani. 

 

Orcskai Gergő: Kérdése: az illetmény és a költségtérítés is bruttó összegben van meghatározva ? 

 

Damkó Lilla jegyző: Igen, bruttó összegben. 

 

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kővári Lászlóné polgármester ezt követően 

szavazásra tette fel a polgármester illetményével és költségátalányával kapcsolatban kiküldött 

határozati javaslat elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, l tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

75/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011.évi CLXXXIX törvény 71. § (4) 

bekezdés b) pontja alapján Kővári Lászlóné polgármester illetményét 2019. október 13-i hatállyal – 

megbízatásának időtartamára – havi bruttó 398.900.- Ft-ban, költségtérítését pedig illetményének 

15%-ban, azaz havi bruttó 59.800.- Ft-ban határozza meg. 

 

 

6. napirendi pont tárgyalása 

Alpolgármester megválasztása, eskütétele  

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármester javaslatára 

titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A Szervezeti és Működési Szabályzatunk 

alapján Dorogháza településen egy alpolgármester választható, aki tagja a képviselő-testületnek is. 

Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-testület dönt. 

Lehetőség van a tisztség főállásban és tiszteletdíjasként történő betöltésére is. Az alpolgármesteri 

teendők ellátására Mátrainé Kalmár Lillát javasolta társadalmi megbízatásban. Az elmúlt öt évben 

is ő volt a társadalmi megbízatású alpolgármester, és jól tudtak együtt dolgozni. 
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Kérdés hozzászólás: 

 

Kovács Csabáné: Javasolta Mátrainé Kalmár Lillát, mert az elmúlt időszakban is ő látta el ezt a 

tisztséget és van tapasztalata. 

 

Damkó Lilla jegyző: A titkos szavazás  lebonyolítására a képviselő-testület tagjai sorából egy három 

fős ideiglenes bizottságot, Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, mely felel a technikai 

lebonyolításért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet az alakuló ülés 

jegyzőkönyvéhez fognak csatolni.  

A titkos szavazás lebonyolítására szünetet fognak elrendelni. Előzetesen azonban meg kell kérdezni 

a jelöltet, hogy hozzájárul-e nyílt ülés tartásához vagy zárt ülés elrendelését kéri. 

 

Kővári Lászlóné polgármester: Fentiek alapján Mátrainé Kalmár Lilla képviselőre tett javaslatot az 

alpolgármesteri teendők ellátására. Megkérdezte Mátrainé Kalmár Lillát, hogy elfogadja-e a 

jelölést. Hangsúlyozta, hogy az Mötv. 49. § (1a) bekezdése értelmében a jelöltnek nem kell 

bejelentenie személyes érintettségét. A jelölt az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kérheti 

zárt ülés tartását. 

 

Mátrainé Kalmár Lilla: Elfogadja a jelölést és nem kéri zárt ülés tartását. 

 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökére Pilmayer Júlia, tagjaira Kovács Csabáné és Orcskai Gergő 

képviselők személyében tett javaslatot.  

 

Miután más javaslat nem hangzott el, Kővári Lászlóné szavazásra tette fel a szavazatszámláló 

bizottság megválasztását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

76/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választással összefüggő 

szavazás lebonyolítására 3 fős szavazatszámláló bizottságot hoz létre. 

A bizottság elnöke: Pilmayer Júlia, a bizottság tagjai: Kovács Csabáné és Orcskai Gergő 

képviselők. 

 

 

Kővári Lászlóné polgármester az alpolgármester választás lebonyolítására technikai szünetet rendelt 

el. 

(A titkos szavazásról készült külön jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

- szünet után -  

 

 

Kővári Lászlóné polgármester megállapította, hogy mind a hét képviselő jelen van, az ülés 

határozatképes, majd felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos 

szavazás eredményét. 
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Pilmayer Júlia mint a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás végeredményét, 

miszerint Mátrainé Kalmár Lilla  képviselő 7 igen szavazatot kapott. 

 

Kővári Lászlóné polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mátrainé Kalmár Lillát alpolgármesterré megválasztotta. E 

döntés számozott határozatban kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.  

 

 

 77/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek Mátrainé Kalmár Lilla képviselőt választja meg. 

 

 

Kővári Lászlóné polgármester felkérte a megválasztott alpolgármestert, hogy mint alpolgármester 

tegye le esküjét, a HVB elnökét pedig felkérte az eskü kivételére. 

 

Bakos Szilárd Józsefné a helyi választási bizottság elnöke az eskü szövegét előmondta: 

„Én (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri 

tisztségemből eredő feladataimat Dorogháza település fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 

segéljen !” 

 

Bakos Szilárd Józsefné megkérte az esküt letevő Mátrainé Kalmár Lilla alpolgármestert, hogy 

esküokmányt írja alá. 

 

Az alpolgármester az esküokmányt aláírta és a HVB elnöke is ellátta aláírásával az esküokmányt. 

 

 

Bakos Szilárd Józsefné gratulált Mátrainé Kalmár Lilla alpolgármesternek és sok sikert kíván a 

munkájához.  Átadta részére a megbízólevelet. 

 

Bakos Szilárd Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke elköszönt e jelenlévőktől és távozott az 

ülésről.  

 

7. napirendi pont tárgyalása 

Alpolgármester illetményének  megállapítása. 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kővári Lászlóné polgármester ismertette a testülettel az írásos előterjesztést, valamint kérte a 

képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Damkó Lilla jegyző ismertette a testülettel, hogy társadalmi megbízatású alpolgármester a 

társadalmi megbízatású polgármester illetményének 90 %-át nem meghaladó összegű tiszteletdíjban 

részesülhet. Az 501-1500 fő közötti lakosságszámnak megfelelően a társadalmi megbízatású 

polgármester illetményének 90%-a 179.600.-Ft, tehát ez lehet a maximális összeg. A társadalmi 

megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű 
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költségtérítésre jogosult. Ez a maximális tiszteletdíj alapján maximum 27.000.-Ft lehet.  Erre 

vonatkozóan kellene a képviselő-testületnek döntést hozni, hogy milyen összegben határozza meg 

az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését. A törvény azt írja elő, hogy amennyiben az 

alpolgármester lemond a tiszteletdíjáról, arról nyilatkozatot kell tennie. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orcskai Gergő: Kérdése: Ez havi összeg ? 

 

Damkó Lilla jegyző: Igen, ez havi összeg. 

 

 

Kővári Lászlóné polgármester: Az elmúlt időszakban bruttó 120.000.-Ft-ban volt megállapítva az 

alpolgármester tiszteletdíja. Javasolta havi 120.000.-Ft-ban megállapítani. Költségtérítés 

megállapítását pedig nem javasolta. 

 

Orcskai Gergő: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására a bruttó 120.000.-Ft összeget 

barátibbnak tartja. A főállású polgármester mellett a maximum havi 179.600.-Ft összegű  

tiszteletdíjat elég magasnak tartja. 

 

Damkó Lilla jegyző: Különböző teljesítőképességű és vagyoni helyzetű önkormányzatok vannak. 

Lehet, hogy van olyan önkormányzat, akinek lehetősége és anyagi helyzete engedi, akár egy 

magasabb összeget is megállapítson. Természetesen itt a törvény is mozgásteret ad a képviselő-

testületnek.  

 

Mátrainé Kalmár Lilla: Költségtérítésre nem tart igényt, és erről szóló lemondó nyilatkozatát 

írásban csatolja. 

 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a javaslatot, mely szerint Mátrainé Kalmár Lilla 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja bruttó 120.000.-Ft/hó összegben kerüljön 

meghatározásra. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testülete Mátrainé Kalmár Lilla alpolgármester 

tiszteletdíját 2019. október 24-i hatállyal – megbízatásának időtartamára – havi bruttó 120.000.-Ft-

ban határozza meg, költségtérítést nem állapít meg részére. 
 

 

8. napirendi pont tárgyalása 

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kővári Lászlóné polgármester Az önkormányzati törvény a képviselői tiszteletdíj alsó és felső 

határát nem határozza meg, azonban azt előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem 

veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. A tiszteletdíj megállapítása esetén a 

képviselő-testületnek a tiszteletdíj mértékét önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Jelenleg 

Dorogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról és 

egyéb juttatásokról szóló 2/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelete hatályos, mely szerint a 

képviselői tiszteletdíj mértéke jelenleg havi bruttó 20.000.-Ft. Kérte a testület tagjait vitassák meg 

és döntsenek a tiszteletdíjak kérdésében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orcskai Gergő: Igen, maradjon az önkormányzati rendelettel megállapított képviselői tiszteletdíj. 

 

Damkó Lilla: Ismertette a jelenlegi rendelet tartalmát. A rendelet 3. §-a kimondja, hogy minden 

negyedévet követő hó 15. napjáig történik a számfejtés. Tehát negyedévente kerül utalásra, 

amennyiben nem módosítja a testület a rendeletet. 

 

Kővári Lászlóné polgármester szavazásra tette fel, mely szerint a képviselői tiszteletdíjak 

tekintetében maradjon a Dorogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők 

tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról szóló 2/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelete, mely szerint a 

települési képviselő havi bruttó 20.000.-Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 
 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

79/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők tiszteletdíjáról és 

egyéb juttatásokról szóló 2/2017.(IV.12.) önkormányzati rendeletét változatlanul hatályban tartja. 

 

 

 

9. napirendi pont tárgyalása 

Bizottságok megválasztása 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kővári Lászlóné A képviselő-testület az SZMSZ szerint köteles lehetőleg az alakuló ülésén 

megválasztani az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével 

foglalkozó bizottságot, mivel a képviselők és a polgármester a megválasztását követő 30 napon 

belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni, valamint 30 napon belül a fennálló összeférhetetlenséget 

megszüntetni.  

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzat is ezt tartalmazza.  

Javasolta elnöknek Pilmayer Júliát, tagoknak Kovács Csabáné, és Orcskai Gergő képviselőket.  
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EFOP 1.5.3.-16-2017-00040„Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és partnertelepülésein” 

című projekt keretei között meghirdetésre kerülő pályázatok elbírálásához szükséges Bíráló 

Bizottság elnökének Katonáné Szűcs Ágnes, tagjainak Pilmayer Júlia, és Lengyel Istvánné 

képviselőket javasolta. 

A Települési Értéktár Bizottságba elnöknek Kovács Csabáné, tagoknak Orcskai Gergő, és Lengyel 

Istvánné képviselőket javasolta. 

 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy valamennyi érintett hozzájárult a személyét érintő 

napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

 

Hangsúlyozta, hogy az Mötv. 49. § (1a) bekezdésében foglaltak értelmében a személyes érintettség 

bejelentésére és a kizárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 
 

Miután a jelenlévők részéről más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel 

javaslatának megfelelően a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének és 

tagjainak elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

80/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottság elnökének Pilmayer Júlia, tagjainak Kovács Csabáné és Orcskai Gergő  

képviselőket választja meg. 

 

 

 

A polgármester szavazásra tette fel javaslatának megfelelően a Bíráló Bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztását, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadott. 

 

81/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló  Bizottság elnökének Katonáné 

Szűcs Ágnes, tagjainak Pilmayer Júlia és Lengyel Istvánné  képviselőket választja meg. 

 

 

A polgármester szavazásra tette fel javaslatának megfelelően a Települési Értéktár Bizottság 

elnökének és tagjainak megválasztását, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadott. 

 

82/2019.(X.24.) számú határozat  

 

Dorogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 

elnökének Kovács Csabáné, tagjainak Orcskai Gergő és Lengyel Istvánné képviselőket választja 

meg. 
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10. napirendi pont tárgyalása 

Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről. 

Előterjesztő: jegyző  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Damkó Lilla jegyző ismertette az írásos előterjesztését, kiemelve a képviselők vagyonnyilatkozat-

tételi, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel kérelmezése iránti kötelezettségét, 

valamint az összeférhetetlenségre és méltatlanságra vonatkozó jogszabályi előírásokat, felhívva a 

figyelmet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határidejére, melyet a települési képviselőnek 

megválasztásától számított 30 napon belül el kell készíteni és le kell adni. Amennyiben ezt nem 

teszi meg időben, addig képviselői minőségében nem járhat, az ülésen nem vehet részt. A 

vagyonnyilatkozat nyomtatvány az ülés végén kiosztásra kerül. A képviselőkre és az egy 

háztartásban élőkre vonatkozóan ki kell tölteni.  

Méltatlanság esetét is részletesen ismertette a tájékoztatóban. Kiemelte a köztartozás mentesség 

igazolását és annak módját és határidejét. A KOMA – köztartozásmentes - adatbázisban is 

szerepelnie kell minden képviselőnek. Ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 30 napon belül 

igazolást kell hozni arról minden települési képviselőnek, hogy a köztartozásmentes adatbázisba 

bejelentkezett. Nagyon fontos az önkormányzati képviselő összeférhetetlensége, melyet az Mötv. 

36. §-a határoz meg. Az összeférhetetlenséget 30 napon belül meg kell szüntetni. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orcskai Gergő: Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az önkormányzat alkalmazásában lévő személy, 

lehet-e alkalmazott és települési képviselő is egy időben? A jelenlegi képviselő jelöltek között is 

volt  rá példa. 

 

Lengyel Istvánné: Kérdése, hogy annak a képviselőnek, aki már az előző ciklus óta benne van a 

KOMA adatbázisban, újra fel kell-e magát venni ? 

 

Damkó Lilla jegyző: Összeférhetetlenség esetén el kell döntenie a képviselőnek, hogy vagy 

települési képviselő lesz, vagy marad az eredeti jogviszonyában, ami összeférhetetlen és lemond a 

képviselői mandátumáról. 

Az a képviselő, aki már korábban bejelentkezett a KOMA adatbázisba, újra nem kell magát 

felvenni, csak le kell ellenőrizni, hogy szerepel-e az adatbázisban. 

Kérte a képviselők telefonos és elektronikusan történő elérhetőségét is, mivel a nagyobb terjedelmű 

testületi anyagokat eddig is e-mail-ban küldték át a képviselők részére. A meghívó és a kisebb 

terjedelmű anyagok pedig papír alapon kerültek kiküldésre. 

 

Kővári Lászlóné polgármester a képviselő-testület nevében megköszönte a tájékoztatást. 
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11. napirendi pont tárgyalása  

Közétkeztetéssel kapcsolatos pályázati döntés 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester  

 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a testület 2019. 

szeptember 24-i ülésen már döntött a közétkeztetéssel kapcsolatos pályázattal kapcsolatban. 

Ismertette a 71/2019.(IX.24.) számú határozat tartalmát. A Magyar Államkincstár a benyújtott 

pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot. Az önerő rendelkezésre állását 

igazoló testületi határozatban a pályázat keretében igényelt támogatás összegeként 17.943.338.-Ft 

került megadásra. A Támogatási kérelem 7. Kérelemadatok, Projektre vonatkozó alapinformációk  

adatblokkjában az „Igényelt támogatás összege” 17.073.678.-Ft. Hűtőkamra építése kivételre került 

a pályázatból, mert arra nincsen szükség, így ezzel az igényelt támogatás összege is csökken 

17.073.678.-Ft összegre. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy fentiek értelmében módosítsa a 

határozatot. 

 

Miután a képviselők részére észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a határozati javaslatot 

szavazásra tette fel: 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

83/2019.(X.24.) számú határozat 

 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2019.(IX.24.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be „A közétkeztetés 

színvonalának javítása, technológiai újítás bevezetésével Dorogházán” projekt keretében a VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése elnevezésű felhívás alapján.  

A projekt megvalósítási helyszíne: 3153 Dorogháza, Szent István út 7. (851 hrsz.) 

A projekt összes költsége: 20.086.668.-Ft, a projekt elszámolható költsége a támogatói döntés 

alapján 19.937.058.-Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 

2.143.330.-Ft, melyet az önkormányzat saját forrásából biztosít, azt a 2019. évi költségvetésében 

elkülöníti.  A pályázat keretében igényelt támogatás összege: 17.073.678.-Ft.  

Határidő: értelemszerű 

Felelős: Kővári Lászlóné polgármester 

 

12. napirendi pont tárgyalása  

A Szervezeti és Működési  Szabályzat felülvizsgálata.  

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester  

 

 

Kővári Lászlóné polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az Mötv. 43. § (3) 

bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy azt követő ülésen az Mötv. szabályai szerint 

megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.  

 

Damkó Lilla jegyző: Kér egy felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy a soron következő 

testületi ülésre készítse elő a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó 

rendelet-tervezet.  
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Miután más javaslat nem hangzott el, a polgármester szavazásra tette fel, hogy a jegyző a soron 

következő testületi ülésre készítse elő a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára 

vonatkozó rendelet-tervezetet.  Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

       84/2019.(X.24.) számú határozat 

 

Dorogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja jegyzőjét, hogy a soron 

következő testületi ülésre készítse elő a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára 

vonatkozó rendelet-tervezetét. 

 

 

 

Kővári Lászlóné polgármester megköszönte a testületi ülésen való részvételt, miután minden 

napirendi pontot megtárgyaltak a képviselő-testület alakuló ülését 1635 órakor bezárta 

 

 

 

k m f  

 

 

 

  /Kővári Lászlóné/      /Damkó Lilla/ 

       polgármester            jegyző  

 

 

        

 

             /Katonáné Szűcs  Ágnes/         /Mátrainé Kalmár Lilla/ 

               jegyzőkönyv hitelesítő                      jegyzőkönyv hitelesítő 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


