JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és Apaj Község
Önkormányzatának 2009. február 6-án Apaj Községben megtartott együttes
ülésérıl
Jelen vannak: Dömsöd Nagyközség Képviselı-testületének tagjai- Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente,
Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Patonai Istvánné, Dr. Rostás Klára,
Sallai Gábor képviselık,
Apaj Község Képviselı-testületének tagjai – Novák Pál polgármester, Péchy
Tamás alpolgármester, Dr. Bartus György, Feith István, Miklósné Domin
Zsuzsanna, Váradi Jánosné képviselık,
és Dr. Vörös Andrea körjegyzı
Az ülés helyszíne: Arany János Általános Iskola (Apaj, Dobó István utca 74.)
Novák Pál polgármester köszönti az együttes ülés résztvevıit, külön köszönti
Bencze Istvánt, Dömsöd nagyközség polgármesterét, és a polgármesteri hivatal
munkatársait. Novák Pál polgármester megállapítja, hogy Apaj Község
Képviselı-testülete határozatképes az ülést megnyitja. Átadta Bencze Istvánnak
a szót, aki szintén köszöntötte mindkét képviselı-testület tagjait.
Bencze István polgármester megállapítja, hogy Dömsöd Nagyközség
Képviselı-testülete határozatképes, azt megnyitja. Az ülés meghívójában
szereplı napirenden kívül javasolja, hogy a Dömsödöt Apajjal összekötı közút
állapotáról is tárgyaljanak.
A napirendi javaslatot a kiegészítéssel együtt a képviselı-testület egyhangúlag
elfogadta és meghozta a következı határozatot:
12/2008. (II.5.)
Kt. sz. határozat.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1) A körjegyzıség 2009. évi költségvetése
2) Az 52305 számú Dömsöd-Apaj közötti közút felújítása érdekében
petíció benyújtása
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
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1./ A Körjegyzıség 2009. évi költségvetése
Elıadó: Bencze István és Novák Pál polgármesterek
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Novák Pál Apaj polgármestere az írásos elıterjesztést kiegészítve elmondja,
hogy a 2007. novemberében aláírt körjegyzıségi megállapodás szerint
tartalmazza költségek felosztását, illetve a körjegyzıségi normatíva
megosztását. A 2008-as év elszámolását mindkét képviselı-testület a
zárszámadási rendelet keretében fogadja el.
Bencze István Dömsöd polgármestere: Sajnálatosnak tartja, hogy a
körjegyzıségi normatíva 2009. évben 800.000.- Ft-tal csökkent. A Kormányzat
azt hangsúlyozza, hogy az önkormányzatok mőködési költségeit csökkenteni
kell, az igazgatási költségeket csökkenteni kell ugyanakkor az elızı évhez
képest 4.440.000 Ft-ról 3.600.000 Ft-ra csökkent a körjegyzıségi normatíva.
Novák Pál Apaj polgármestere: A körjegyzıség fenntartását és mőködését ezek
mellett is gazdaságosabb mindkét önkormányzat számára, és szakmai
szempontból magasabb színvonalú az igazgatás.
Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a körjegyzıség 2009. évi
költségvetésre vonatkozó elıterjesztést.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta
a következı határozatot:
13/2008. (II.5.)
Kt. sz. határozat.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd-Apaj
Körjegyzıség 2009. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal

2. / Az 52305 számú Dömsöd-Apaj közötti közút felújítása érdekében
petíció benyújtása
Elıadó: Bencze István és Novák Pál polgármesterek
Bencze István Dömsöd polgármestere: Tarthatatlan a két települést összekötı
közút állapota.
Novák Pál Apaj polgármestere: Évek óta kéri a közút kezelıjét, hogy a kátyúzás
helyett végezzék el a közút felújítását. A két település között elsısorban a
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körjegyzıség és az oktatási társulások mőködése miatt jelentısen
megnövekedett a forgalom. Az út balesetveszélyes.
Bencze István Dömsöd polgármestere: Javasolja, hogy közös levélben keressék
meg az út fenntartóját, hogy haladéktalanul újítsák fel az utat.
Novák Pál Apaj polgármestere: Egyetért a kezdeményezéssel, a határozati
javaslatot támogatja.
A képviselı-testület egyhangú szavazással meghozta a következı határozatot:

14/2008. (II.5.)
Kt. sz. határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete döntött arról,
hogy Apaj Községi Önkormányzat képviselı-testületével közös petíciót
nyújt be a két települést összekötı 52305 számú közút kezelıjéhez az út
felújítása érdekében.
A képviselı-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a közút
kezelıjét a döntésrıl értesítse.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

Több napirendi pont nem lévén Bencze István és Novák Pál polgármester
megköszönte a megjelenést, az együttes ülés bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

Dr. Vörös Andrea
körjegyzı
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