JEGYZŐK ÖNYV
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Apaj Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 29. napján a Petőfi Sándor Oktatási
és Művelődési Központban (Dömsöd, Béke tér 2.) megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
A Himnusz elhangzása után Bencze István polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Külön
köszöntötte Apaj község polgármesterét, alpolgármesterét, és képviselő-testületét.
Elmondta, hogy Dömsöd újkori történelmének egy olyan szakaszához értek, amikor a két
testület, a két község vezetése úgy döntött, hogy az eddig is szoros kapcsolatukat tovább
fűzve egy közös körjegyzőségben csúcsosítják ki. Biztos abban, hogy egyenlő partnerek
közös viszonya alapján évtizedekig gyümölcsöző kapcsolatban lesz a két település, hogy
mindkét település saját maga javára tovább gyümölcsözteti ezt a kapcsolatot.
Ezek után az apaji képviselő-testület tagjainak bemutatta Dömsöd képviselő-testületét, majd
Dr. Vörös Andrea jegyzőt felkérte mutassa be a polgármesteri hivatal köztisztviselőit.
Novák Pál Apaj község polgármestere szintén köszöntötte a jelenlévőket, Dömsöd
nagyközség polgármesterét, alpolgármesterét, Dömsöd képviselő-testületét a megjelent
köztisztviselőket, és a vendégeket. Elmondta, hogy nemcsak Dömsöd újkori történelme ért
egy választóponthoz, a kapcsolat jóval régebbre nyúlik vissza, amikor a két település még egy
volt, majd a rendszerváltáskor szétváltak. Úgy gondolja, hogy egyik település sem felejtette el
a múltat. Volt időszak, mikor Apaj kellemetlen emlékeket táplált a közös múlttal
kapcsolatban, de már ez elmúlt. Másként kell gondolkodni, másként kell élni. Fel kell mérni a
pozíciót, a helyzetet, melyet már mindkét település megtett. Olyan bizalmat kellett felépíteni
mind képviselői, mind a lakossági oldalról, ami stabil a közös jövő érdekében, az
együttműködés érdekében. Bízik abban, hogy a két képviselő-testület meg tudja építeni az
alapot, s hosszú évtizedekre nagyon jó közös munkát indíthat el.
Kívánja, hogy kapcsolatuk hozzon sikereket mind gazdasági, mind erkölcsi értelemben.
Megköszöni köztisztviselők eddigi munkáját és, a körjegyzőség kialakításához nyújtott
segítséget.
A továbbiakban bemutatja Apaj község képviselő-testületét és a polgármesteri hivatal
munkatársait.
A továbbiakban Bencze István polgármester megállapítja, az ülés határozatképes. Javaslatot
tesz az együttes ülés napirendi pontjára, melyet a Képviselő-testület elfogadott és egyhangú
döntéssel meghozta a következő határozatot:
210/2007.(XI.29.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1.) Döntés Dömsöd-Apaj Körjegyzőség kialakításáról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő:azonnal
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Bencze István polgármester szavazásra bocsátja, egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy
az ülésről videofelvétel készüljön.
A Képviselő-testület egyhangú döntéssel meghozta a következő határozatot:
211/2007.(XI.29.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Dömsö-Apaj Körjegyzőség kialakítása tárgyában készült együttes ülésről a
lakosság tájékoztatása érdekében hang és képfelvétel készüljön.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Vörös Andrea jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egyik képviselőtestület szervezeti és működési szabályzata sem tartalmaz az együttes ülésre vonatkozó
szabályokat, a körjegyzőség megalakulását követően mindkét önkormányzat SZMSZ-ben
ezeket a kérdéseket rendezni kell. A képviselők kézhez kapták – mindkét polgármesterrel
egyeztetve azt az előterjesztést, mely az együttes ülés ügyrendi szabályairól szól. Kiemeli a
legfontosabb ügyrendi szabályt, miszerint az együttes ülésen mindkét képviselő-testület tagjai
egymás ülésén tárgyalási joggal vesznek részt, a napirendhez hozzászólhatnak.
Miután az Ügyrendi Bizottság az együttes ülésre javasolt ügyrendi szabályokat elfogadta
Bencze István polgármester szavazásra bocsátja az írásban előterjesztett határozati javaslatot:
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett és egyhangú döntéssel
meghozta a következő határozatot:
212/2007.(XI.29.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dömsöd-Apaj
Körjegyzőség alakítása tárgyába tartott együttes ülés ügyrendi szabályairól az
alábbi határozatot hozza:
Az együttes testületi ülést megnyitják Dömsöd, majd Apaj polgármestere
(határozatképesség megállapítása,jegyzőkönyvvezető megnevezések, jegyzőkönyvi
hitelesítő- Apaj Község esetében-)
a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ülésről, fénykép illetve
video felvétel készüljön;
az együttes ülésen mindkét képviselő-testület tagjai tanácskozási joggal
vesznek részt egymás ülésein;
az ülésen saját ülésvezetői jogkörében a polgármester saját képviselő-tagjai
hozzászólását korlátozhatja, illetve saját SzMsz-ét alkalmazhatja saját képviselőtestülete vonatkozásában;
a vita lezárását követően először Dömsöd polgármestere, majd Apaj
polgármestere terjeszti elő a határozati javaslatot a szavazásra;
határozati javaslat ismertetése (Dömsöd polgármestere, Apaj
polgármestere) döntéshozatal ebben a sorrendben;
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A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy az együttes ülés
levezetése során az önkormányzat SzMSz-e mellett a fenti határozatot vegye
figyelembe.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1./ Döntés Dömsöd-Apaj Körjegyzőség kialakításáról.
Előadó: Bencze István polgármester
Bencze István polgármester kérdezi az Ügyrendi Bizottság elnökét, van-e hozzászólása a napirenddel
kapcsolatban.
Dr. Rostás Klára ÜB. elnöke: Miután az előkészítés időszakában mindent megbeszéltek, nem maradt
kérdés.
Varsányi Antal alpolgármester: A képviselő-testület nevében is nyilatkozhat arról, hogy közös
gyümölcsöző kapcsolatot szeretnének, szeretnének kihasználni minden lehetőséget, egyetlen forintot
nem szeretnének elvenni ami Dömsödnek nem jár. Ezt fogja képviselni.

Novák Pál polgármester: Megnyugtató ez a hozzászólás, de Apaj községet megnyugtatta az a
számítási anyag, amit a jegyzőasszony előkészített. Úgy gondolja, hogy mindkét fél a
legjobban fogja kihozni a körjegyzőségből és mindkét önkormányzat csak nyertese lehet.
Péchy Tamás alpolgármester: Az előző ciklusban is képviselő volt, s mindig hangsúlyozta
azon véleményét, hogy ami a rendszerváltásnál kialakult az luxus, a kis települések nem
tudják magukat fenntartani. Mint adófizető állampolgár, nem akar fenntartani párhuzamos
irodákat, személyzetet stb. Személy szerint nagyon örül annak, hogy a közös körjegyzőség
létrejött. Sajnálatát fejezi ki, hogy az oktatás terén még nem sikerült kialakítani a közös
munkát.
Feith István képviselő (Apaj): Mint régi dömsödi lakos örömmel nyugtázza, hogy közelebb
került egymáshoz a két település. Korábban voltak kezdeményezései, a kapcsolat ápolására,
sajnos az akkori apaji vezetés ennek ellenállt.
Bencze István polgármester: Olyan világot élünk, hogy különböző nagyságú települések
együttműködéséről szól, a jelen kormány is ezt preferálja, nagyon jelentős lépést tettek.
Kihasználatlan helyzetek vannak még az oktatás terén is, biztos abban, hogy ott is olyan
közös lépéseket tudnak tenni, amely a minőségi javuláshoz vezet.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, Dömsöd nagyközség Apaj községgel
közösen 2008. január 1-től körjegyzőséget alakítson.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következő
határozatot:
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213/2007.(XI.29.)Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Apaj
Község Önkormányzatával történő körjegyzőség alakítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2008. január 1-től Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el a körjegyzőségi feladatokat Apaj
Község közigazgatási területén.
A képviselő-testület a körjegyzőség kialakítására és működésére vonatkozó
együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri Dr. Vörös Andrea jegyzőt arra, hogy a körjegyzőség
kialakításával kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Vörös Andrea jegyző
Határidő: 2008. január 1.

Bencze István polgármester: Keményen fogunk dolgozni Apajjal mindkét település
boldogulására. Megköszöni Dr. Vörös Andrea jegyzőnek, a hivatal munkatársainak a
kezdeményezést, és azt a munkát amellyel előkészítették a körjegyzőség kialakítását.
Novák Pál polgármester (Apaj): Örömét fejezi ki, hogy sikerült idáig eljutni, hogy aláírhatják
a két település közötti körjegyzőség létrehozásáról szóló dokumentumot. Egy fontos dologra
hívja fel a figyelmet, nem szabad elfelejteni, hogy ennek a dokumentumnak az aláírásával
önállóságát egyik település sem veszítette el.
Ezek után Bencze István, Dömsöd nagyközség polgármester és Novák Pál Apaj község
polgármestere ünnepélyesen aláírták a megállapodást.
Az ülésen több napirend és hozzászólás nem lévén Bencze István polgármester az ülést
berekeszti.
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