JEGYZİKÖNYV
Készült, Dömsöd Nagyközség és Apaj Község Képviselı-testületének 2010. január 28-án
megtartott együttes ülésérıl.
Ülés helye: Arany János Általános Iskola
2345. Apaj, Dobó I. u. 74.
Jelen vannak:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József, Ispán Ignác,
Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné, Sallai Gábor képviselık.
Apaj Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai:
Novák Pál polgármester, Péchy Tamás Károly alpolgármester, Hriazik János, Feith István,
Miklósné Domin Zsuzsanna, Váradi Jánosné képviselık,
továbbá
Dr. Vörös Andrea körjegyzı, Dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı,
Mészáros Pálné Gr. Széchenyi István Általános Iskola igazgatója – Dömsöd, valamint Orosz
Lajosné Nagyközségi Óvoda vezetı – Dömsöd.
Novák Pál Apaj község polgármestere köszönti a képviselı-testületek tagjait, köszönti a
jelenlévı intézményvezetıket, valamint az apaji Nyugdíjas Egyesület elnökét. Megállapítja,
hogy Apaj község képviselı-testülete határozatképes, az ülés megnyitja.
Bencze István Dömsöd nagyközség polgármestere szintén köszönti a képviselıket,
valamint az intézményvezetıket. Megállapítja, hogy Dömsöd Nagyközség képviselı-testülete
határozatképes, az ülést megnyitja.
Novák Pál Apaj község polgármestere polgármester javasolja, hogy a meghívóban is közölt
az elsı két napirendi pontot együtt tárgyalják, mert azok az elıterjesztések, amelyeket már
mindkét testület Gazdasági Bizottsága tárgyalt, és ennek megfelelıen tett javaslatot.
Bencze István Dömsöd nagyközség polgármestere Novák Pál polgármester javaslatát
elfogadja, így a meghívóban is közölt az elsı két napirendi pontot együttes tárgyalását
indítványozza.
A képviselı-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
10/2010. (I.28.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Dömsöd-Apaj Körjegyzıség 2010. évi költségvetése
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2. Dömsöd-Apaj Közoktatási intézményfenntartó társulások 2010. évi költségvetése
3. Egyebek
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

1. és 2. Napirendek: Dömsöd-Apaj Körjegyzıség 2010. évi költségvetése és Dömsöd-Apaj
Közoktatási intézményfenntartó társulások 2010. évi költségvetése
Elıadó: Bencze István Dömsöd polgármestere és Novák Pál Apaj polgármestere
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Novák Pál Apaj község polgármestere: A dömsödi Gazdasági Bizottság ülésén már
lehetısége volt arra, hogy a társulások költségvetési vitájában részt vegyen. Ott elhangoztak
azok a problémák, amelyek mindkét települést érintik. A legfontosabb tény, hogy az állami
finanszírozás, mind az önkormányzati, mind az oktatási intézmények oldaláról alaposan
megcsappantak, a támogatásokat, normatívákat csökkentették. Az oktatási intézményekrıl
szólva az apaji iskola a kistérségi támogatást ettıl az évtıl már nem kapja tovább, ezt mintegy
4,2 millió Ft. csökkenést jelent az apaji költségvetésben, az óvodára továbbra is jár a plusz
normatíva. Ezek a problémák egyre inkább ki fognak élezıdni Dömsödön is. Apajon a
tanulói létszám drasztikusan csökkent, 127 fırıl szeptemberre 102 fıre csökken, az osztály
átlagok a10-15 fıt érik el. Az apaji önkormányzat a 8 évfolyamot ilyen létszámmal a társulási
mőködésbıl eredı többlet normatíva mellett is nagyon nehezen tudja fenntartani. Gazdasági
oldalról megközelítve kimondható, hogy nem tudják fenntartani. Több alternatíváról
beszélgettek eddig,
- az egyik a 7. és 8. osztály megszüntetése Apajon,
- a másik alternatíva a felsı tagozat megszüntetése Apajon,
- harmadik alternatíva pedig a 8. évfolyam megtartása továbbra is.
Egyrészt nagyon nehéz lenne elfogadtatni a szülıkkel, hogy meg kell szüntetni a 7-8. osztályt,
másrészt ez problémát okozhat a társulási normatív csökkenésben is, mert nem biztos, hogy
Dömsödön fogják folytatni a tanulást ezek a gyerekek, sokkal valószínőbb, hogy
Kunszentmiklóson vagy Kiskunlacházán, mert abba az irányban jobb a tömegközlekedés.
Iskolabusz pályázatra ugyan van lehetıség, de a fenntartása súlyos milliókat ró a két
településre, valamint a komoly önrésszel is rendelkezni kell a sikeres pályázathoz.
Várható tehát az iskolatársulásban hogy az összlétszám csökken, azaz további pénztıl esik el
a társulás, mindkét település. Számításokat végeztek arra is, ha a két osztály megszőnik,
milyen megtakarítás jelentkezne Apajon. A 7. és 8. évfolyam megszüntetésével öt
pedagógustól meg kellene válni, amely 6-6,5 millió Ft. megtakarítást jelentene éves szinten,
de nem ez a cél, hanem az, hogy megtartsák a 8 évfolyamot. Azonban el kell kezdeni azon
dolgozni, hogyan lehet rentábilissá tenni, hogy tudja fenntartani mindkét település az
iskoláját.
A társulások 2010. évi költségvetését megalapozó elızetes számítások alapján 2.100 e Ft-ot
kell Apajnak havonta a normatívák felett – a települési normatívából – átutalni Dömsödnek,
ezen intézmények és a körjegyzıség fenntartására. (ebbıl a körjegyzıség fenntartására
1millió Ft, az oktatási intézmények fenntartására 1.1 millió Ft jut.) Ez az összeg a béreket és
egyéb juttatásokat, és a szakmai kiadásokat takarja. Az épületek fenntartásainak költségét még
ezen felül kell érteni.
Apaj község havonta a 2.1 millió Ft-ot nem tudja fizetni, ugyan Apajnak 2.220 - 2.400 e Ft.
közötti összeget utal az állam havonta, van amikor eléri a 3 millió Ft-ot, de 2009-ben volt
olyan eset, hogy egyetlen fillért sem utaltak. Az államtól leutalt pénzösszeg, és a Dömsödnek
átutalandó 2,1 millió Ft. közötti összeg nem fedezi azoknak a dolgozóknak a bérét, akik
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nincsenek benne a körjegyzıségben, és az oktatási társulásokban. Nem fedezi a rendszeres
szociális támogatásokat, a közhasznúak bérét, nem fedezi az intézmények rezsi költségeit, el
kell dönteni, hogy melyik hónapban milyen számlát fizetnének ki. Ezért fordult Dömsöd
Képviselı-testületének Gazdasági Bizottságához azzal a javaslattal, hogy próbálják meg
csökkenteni a támogatás összegét, próbálják meg a költségek megosztását másként súlyozni.
Kérte, hogy ezen költséget tekintve úgy állapodjanak meg, hogy Apajnak havi 1.7 millió Ftnál ne kelljen többet fizetnie. A Gazdasági Bizottság – polgármester úr javaslatára – 1.8 millió
Ft-ban tudta elfogadni Apaj kérését.
Hogy Apaj miért jutott ilyen helyzetbe, annak tudható be, hogy egyrészt a normatívák
csökkentek, másrészt megszőnt az iskola társuláshoz biztosított kistérségi normatíva, továbbá
az elmúlt évben egy adózó 20 millió Ft. iparőzési és gépjármőadó tartozást halmozott fel. Ezt
az adót elı kellett írni, de soha nem fog befolyni, az önkormányzat adóerı képességét úgy
torzította, hogy milliós nagyságrendő SzJA finanszírozást vont el az állam. A korábbi
önkormányzati ciklusban igényelt, és elköltött pályázati támogatásokkal nem számoltak el,
így ebbıl még 3,7 millió Ft-os tartozása van a falunak.
Bencze István Dömsöd nagyközség polgármestere: Emlékezete szerint Apaj 1,8 millió Ftos kérésével szemben a Gazdasági bizottsági ülésen 1.9 millió Ft-ban egyeztek meg. Azzal az
elhatározással ült le tárgyalni, hogy az alapszerzıdésben rögzített összegbıl nem enged, a
tárgyalások végén azzal álltak fel, hogy akceptálni kell Apaj kérését. Nem érezte Apaj kérését
zsarolás ízőnek, inkább egy olyan kollégával történı beszélgetésnek, aki az erısebb település
segítéségét kéri a további együttmőködés a közös problémák megoldása érdekében. Dömsöd
sem engedheti meg, hogy nem enged, hisz egymásra vannak utalva.
Dömsöd önkormányzatának 2010. költségvetése is várhatóan nagyon feszített lesz, mégis azt
javasolja, hogy Apaj kérését fogadják el, ezt a dömsödi Gazdasági Bizottság is támogatta.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A költségvetési tervezés idıszaka a koncepció
készítéssel kezdıdik, amikor is összeszedik azokat az adatokat, amelyek a jövı évi
bevételekhez kiadásokhoz rendelkezésre állnak. Ott a legtöbb normatívát, támogatást be
tudták mutatni a költségvetés törvény tervezetbıl. Már ott látható volt, hogy visszalépésre kell
számítani. Ezt azzal indokolja a központi kormányzat, hogy a járulék csökkentést kell, hogy
megérezzék azokban a normatív támogatásokban, amelyek bérhordozóknak minısülnek.
Mindkét önkormányzatra elkészítették a következı évi igénylést, januárban megjelent a
központi adatbázisban melyik önkormányzat milyen központi támogatásban részesül. A
koncepcióban jelzett számok megközelítették a tényleges számokat, ebbıl az derült ki, hogy a
normatívák esetében jelentıs csökkenéssel kell számolni mindkét településnek. Személyi
jövedelemadóban egy picivel többet kaptak, a szociális normatíva valamivel kicsit több, e
mögött az van, hogy a szociális problémák nagyon komolyak.
Dömsöd igényli a körjegyzıségre és az oktatási társulásokra is a normatívát, a Dömsöd
költségvetésében megjelenı normatívák tartalmazzák az apaji adatokat is, ez 40 millió Ft-tal
kevesebb lett, mint a 2009. évi induló juttatás. Érthetı módon mindkét település komoly
gondokkal küszködik. A jövı érdekében szükséges, hogy egymás problémáit együtt tudják
kezelni. A Gazdasági Bizottság egyöntetően támogatta azt a javaslatot, hogy ebben az évben a
társulási szerzıdésben foglaltaktól eltérıen egy kisebb összeggel támogassa Apaj a
körjegyzıséget és az oktatási társulásokat. Ez egy olyan számításra épül, amit egy nagyon
szigorú takarékoskodás alapoz meg.
Amennyiben a képviselı-testület a 2010. évre vonatkozóan megszavazza ezt a kedvezmény
Apaj felé, az eredeti költségvetésre vonatkozik. Ha a költségvetés év közben módosul, ez az
összeg is módosul.
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Varsányi Antal Dömsöd nagyközség alpolgármestere - kérdezi, hogy készült-e felmérés
arra vonatkozóan, amibıl arra következtetnek, hogy Kunszentmiklós, illetve Kiskunlacháza
irányába mennének a 7-8. osztályos tanulók?
Novák Pál Apaj község polgármestere: Természetesen a tömegközlekedés, ami
meghatározza, ebbe az irányba oda-vissza megoldott, több diákbusz is közlekedik naponta.
Ha felsı tagozatot vált a gyerek, vagy felvételezik, akkor a kunszentmiklósi református
gimnázium felsı tagozatába folytatja tanulmányait. A szülık körében erre vonatkozóan nem
végeztek felmérést, falugyőlésen a statisztikákat – hogy a 7-8. osztállyal kapcsolatban mi
várható, – egyértelmően bemutatták. Főtés, világítás ugyanannyi 10 gyerekre, mint 25
gyerekre. Próbálkoznak a gyermekek idecsábításával, de ahhoz több szülınek kell összefogni,
hogy ideszállítsák a gyerekeket. Dömsödrıl etikátlan lenne tanulókat idehozni, de
Kunszentmiklós irányában már tettek lépéseket.
Az a tény, ha megszüntetnek két osztály (7-8. osztályt) egy hatosztályos iskolát fenn lehet
tartani a törvény adta lehetıséggel, azon spórolnak, hogy pedagógust bocsátanak el, illetve téli
idıszakban az alsó épületet lezárják, nem használják.
Jövıre az iskolába induló gyermekek száma 9 fı, ebbıl nehéz lesz 20 fıs osztályt varázsolni.
13 óvodás van, tudomásuk szerint 3-4 gyermek nem itt kívánja megkezdeni az iskolát.
Megvan a szülıkben az, hogy elviszik oda a gyermeket, ahol több a lehetıség. Ha
megszüntetnék a 7-8. osztályt nincs ráhatásuk arra, hogy Dömsödre kényszerítsék a
gyerekeket, szabad iskola választás van. Abban lehet gondolkodni a két tantestületnek, hogy
nem szőnik meg Apajon a 7-8. osztály, de a tanulók bekerülnek Dömsödre, az
iskolatársuláson belül maradna az a két osztály. A bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy
azok a pedagógusok, akik munkaviszonya megszőnne, többségükben dömsödi lakosok. Nem
a konkrét személyekrıl van szó, hanem a gazdasági fenntarthatóságról, ilyen létszámokkal
hosszú távon nem lehet mit tenni, az állami finanszírozás, intézkedések ebben az irányba
kényszerítik az önkormányzatokat.
Ígérvények elhangzanak választások elıtt minden oldalról, hogy új kormány esetén az iskolai
normatívákat visszahelyezni a 2-3 évvel ezelıtti állapotra.
Lázár József képviselı Dömsöd: Nagyon sok a bizonytalansági tényezı, hogy mi lesz egykét év múlva. Javasolja, hogy maradjon meg Apajon a 8 osztály. Régóta ismeri Apajt, nagyon
sok értékes ember került ki ebbıl az iskolából. Igenis egy kis iskolából – mint Apaj – is
kerülnek ki értékes emberek. İrizzék meg, amíg tudják, ezt javasolja.
Bencze István Dömsöd nagyközség polgármestere: kiegészítésként elmondja, hogy a 30-32
millió Ft. elosztásában a gyermekek létszáma, valamint a településen élık lakóinak száma
dönt. Ez az elosztás igazságos, az idén egy kicsivel többet kap Apaj.
Varsányi Antal alpolgármester Dömsöd: Elfogadható a Gazdasági Bizottság véleménye,
támogatja az apaji önkormányzat kérését.
Bencze István Dömsöd nagyközség polgármestere szavazásra bocsátja a Gazdasági
Bizottság javaslatát, miszerint 2010. évben havonta 1.9 millió Ft-tal járuljon hozzá a
körjegyzıség, és a közoktatási társulás mőködtetéséhez, amennyiben a költségvetés változik,
újra tárgyalják.
(Szavazás módja: minısített többség, nyílt szavazás)
A képviselı-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
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11/2010. (I.28.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Bizottság
javaslatát is figyelembe véve, jóváhagyja, hogy a körjegyzıség, A Dömsöd-Apaj
Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, továbbá a Dömsöd-Apaj
Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi mőködésének közös
finanszírozására, Apaj Község havonta 1.900.000.- Ft támogatást biztosít Dömsöd
Önkormányzatának.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2010. február 15. a költségvetés beterjesztésére

Novák Pál Apaj község polgármestere: Apaj község képviselı-testülete nevében
megköszönt a pozitív döntést.
Dr. Vörös Andrea körjegyzı tájékoztatta a képviselı-testületeket arról, hogy év közben is
folyt szakmai munka, elkészültek az oktatási intézmények SZMSZ-ének és a házirendek
módosításával, melyet a februári ülésen tárgyalnak a képviselı-testületek. Sikerült olyan
módon változtatni a szervezet rendjén, mely a társulási megállapodásban foglalt azon elveket
erısíti, hogy a társulásban is minél inkább megmaradjon az intézmények, és a fenntartók
önállósága.
3./ Egyebek
Novák Pál Apaj község polgármestere: felvetne egy olyan problémát, amely mindkét
települést érinti, ez az orvosi ügyelet kérdése. Mindkét önkormányzat dolgozik azon, hogy
változtatni lehessen a jelenlegi ügyeleti renden. Dömsödön igény van arra, hogy Dömsöd
telephellyel létrejöjjön egy orvosi ügyeleti állomás, erre vannak ajánlatok, melyet a Gazdasági
bizottságok kidolgoznak, és a képviselı-testület megtárgyal. Tájékoztatja a dömsödi
képviselıket arról, hogy ebben Apaj igyekszik partner lenni, Apajnak is célja, hogy az orvosi
ügyelet idekerüljön, és Apaj is becsatlakozzon. Jelenleg Kunszentmiklósról biztosított az apaji
lakosok orvosi ügyelete. Mindenképpen dolgoznak azon, hogy visszakerüljenek a saját
régiójukba. Meg kell nézni, hogy pénzügyileg hogyan tudják rentábilissá tenni. Támogatják
azt, hogy Dömsödön új rend kialakuljon ezzel kapcsolatban.
Bencze István Dömsöd nagyközség polgármestere A mai napon a jelenlegi szolgáltatótól
megkapták a 12 ajánlatot, az utolsó ajánlat tartalmazza azt, hogy teljes mértékben
visszakerüljön az ügyelet Dömsödre, ennek költsége éves szinten meghaladja a 30 millió Ftot. A képviselı-testület elé kerül az összes variáció. Megfelelı információ birtokában
felelısséggel kell dönteni.
Az ülésen több napirend és hozzászólás nem lévén Bencze István polgármester és Novák Pál
polgármester az együttes ülést berekezti.

Kmft.

Bencze István
Polgármester

Dr. Vörös Andrea
Körjegyzı
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