JEGYZİKÖNYV
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és Apaj Községi Önkormányzat Képviselıtestületeinek 2008. október 29-én megtartott együttes ülésén.
Jelen vannak:
Dömsöd Nagyközség Képviselı-testületének tagjai:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. Rókusfalvy
Sylvia, Dr. Rostás Klára, Szabó Andrea képviselık,
Apaj Község Község Képviselı-testületének tagjai:
Novák Pál polgármester, Dr. Bartus György, Bosnyák Gáborné, Feith István, Váradi Jánosné
képviselık,
Dr. Vörös Andrea körjegyzı, valamint a meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Bencze István polgármester köszönti az együttes ülés résztvevıit, Apaj község és Dömsöd
nagyközség képviselıit, a jelenlévı intézményvezetıket, köztisztviselıket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Elmondja, hogy a mai ülés egyetlen napirendi pontja, Dömsöd-Apaj körjegyzıség
tevékenységérıl szóló beszámoló megtárgyalása.
Novák Pál polgármester szintén köszönti mindkét település képviselı-testületét és az
intézmények vezetıit.
A Képviselı-testület a napirendi pontra tett javaslattal egyetértett és egyhangú döntéssel
meghozta a következı határozatot:
136/2008.(X.29.) Kt számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a Körjegyzıség munkájáról
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
Bencze István polgármester a napirend elıtt elmondja, hogy a körjegyzıségnek évente két
kötelezı ülést kell tartani, ahol a körjegyzıség költségvetését és a körjegyzıség tevékenységét
tárgyalja a képviselı-testület. A kötelezettségen túl ez a beszámoló az elmúlt 10 hónap
számvetése is. A körjegyzıségrıl való döntéskor teli voltak nyitott kérdésekkel, úgy gondolja,
hogy a 10 hónap egyértelmő választ adott ezekre a kérdésekre, úgy gondolja, hogy
maximálisan eleget tesznek azoknak a követelményeknek, amelyeket a felettes szerv elvár és
eleget tesznek azoknak is, amit a két település lakossága is elvár. A 10 hónap
zökkenımentesen, a jogszabályoknak megfelelıen, mindenre kiterjedı figyelemmel intézték a
két település ügyeit. A zökkenımentesség részben a két képviselı-testületnek is, de nagyobb
részben a két hivatal munkatársainak, elsısorban a körjegyzı és a gazdasági vezetı szakmai
hozzáértésének tudható be. A beszámoló alapos, a legapróbb részletekig minden megtudható,
hogy a két településen hogyan mőködik az önkormányzatiság.
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Novák Pál polgármester: A két önkormányzat tisztségviselıi, a hivatal dolgozói mindent
megtettek, hogy bebizonyítsák ez a rendszer – a körjegyzıség – mőködni tud. Az elmúlt 10
hónap bizonyosságot adott arról, hogy életképes a körjegyzıség.
Apaj község esetében nem kerültek le terhek a hivatal dolgozóiról, több feladatot is el kell
látni, egy teljesen más rendszerben, egy jól felépített önkormányzati rendszerben kell
dolgozni, fel kellett venni azt a munkastílust, amit Dömsödön már kialakítottak és
bizonyítottan jól mőködik.
Lakossági oldalról nézve egyetlen bejelentés nem érkezett, amely a körjegyzıségre vonatkozó
panaszos bejelentés lett volna. Lakosságnak Dömsödre nem kellett beutazni, a probléma
elhárítása helyben történt a jegyzı illetve kollégái segítségével. A körjegyzıség
következményeként létrejött az oktatási intézményi társulás, melyrıl két hónapi
együttmőködés után elmondható, hogy szülıi oldalról, tanulói oldalról felmerülı probléma
nem volt. Mindezek azt bizonyítják, hogy a két településnek van közös jövıje és tudnak
együtt dolgozni. A beszámoló jó tükrözi az elmúlt 10 hónap munkáját. Van az anyagban
olyan konkrét felvetés is, amely a jövıre nézve mindkét önkormányzatra újabb terhet róhat, ez
azonban pozitív felvetés, amelyben Dömsöd nagyközségnek van döntési joga.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A hivatal munkája részben azokra a testületi döntésekre alapul,
amelyrıl mindkét testület tájékozódott, így a körjegyzıségi megállapodás, a meghatározott
önkormányzati célok, illetve a két önkormányzat év közben történt mőködésével kapcsolatos
döntések. Számba vettük ezeknek a feladatoknak, céloknak a megvalósítását. A beszámoló
nem a jegyzı egyszemélyes munkája, az adatokat mely alapján a beszámoló készült,
munkatársaim szolgáltatták. Megköszönöm a kollégák közremőködését, munkáját.
Dr. Rostás Klára képviselı, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az ÜB. az anyagot megtárgyalta,
részletes, alapos, szerkezetében jól áttekinthetı beszámoló. Az elızı beszámoló tárgyalásakor
- az Ügyrendi Bizottság által – megfogalmazott kifogások is orvoslásra kerültek, nevezetesen
a késve kiadott határozatok száma egy ötödére csökkent. Az ÜB. a beszámolót egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Váradi Jánosné képviselı, Ügyrendi Bizottság elnöke (Apaj): Az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta a beszámolót, és szintén elfogadásra javasolja.
Lázár József képviselı: Egyetlen problémát lát, a 23. oldalon közterület-felügyelı feladata
szerepel, úgy érzi, hogy ez a feladat egy személynek sok, vagy próbáljanak meg valakit
felvenni, aki besegít. Lassan alakul a falu képe, de még mindig sok az ápolatlan, elhanyagolt
porta, a közterület-felügyelı nem biztos, hogy mindig odaér.
Bencze István polgármester: Egyetért abban, hogy valóban sok a teendıje, mégsem tartja
szükségnek újabb munkaerı beállítását, a jelenlegi közterület-felügyelı munkaidejébe belefér,
jobb munkaidı kihasználással oda tud érni. Polgármesterként a települést naponta végigjárva
felhívja a közterület-felügyelı figyelmét, hol lát rendetlenséget, problémát, a közterületfelügyelı pedig csak fel kell hívnia a tulajdonos figyelmét.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı: A közterület-felügyelı, aki alapvetıen észleli a különbözı
problémákat, feladata pl. a településtisztaság betartásának, a közterület rendjére vonatkozó
szabályok betartásának ellenırzése. Az általa észlelt problémák esetén intézkedésre megkeresi
az illetékes ügyintézıt. Az eredményességet a hatósági eljárás hozza, szabálysértési eljárás,
növény-egészségügyi, állattartással kapcsolatos eljárások. Elegendınek tartja az egy
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létszámot, mert amikor más feladatot végez, közben is el tudja látni az ellenırzéseket. A
hatósági eljárások eredményességét kellett javítani, amelyet úgy érez, ebben az évben sikerült.
Bencze István polgármester: Az anyagban is, és beszélgetések során is felmerült az aljegyzıi
státus létrehozása, mely a következı ülésen kerül elıterjesztésre.
Több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester megköszöni mindazok
munkáját, akik hozzájárultak a beszámoló elkészítéséhez. Szavazásra bocsátotta a beszámolót.
A Képviselı-testület egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
137/2008.(X.29.) Kt számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelembe véve Apaj
Községi Önkormányzat Képviselı-testületének a napirend vitájában elhangzott
véleményét, a Dömsöd-Apaj Körjegyzıség munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelıs: Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Határidı: azonnal

Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte az apaji
képviselı-testületi tagok megjelenését, munkáját, az ülést bezárta.

Kmf.
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