JEGYZİKÖNYV
Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és Apaj Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. január 26-án megtartott együttes ülésén.
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, Szomor Dezsı alpolgármester,
Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, Szabó Andrea
Apaj Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai:
Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Bán Péter, Gábor László, Szebellédi
Mihály, Turán Gábor képviselık
továbbá dr. Bencze Zoltán aljegyzı, Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı, Mészáros Pálné Gr.
Széchenyi István Általános Iskola igazgatója – Dömsöd, valamint Orosz Lajosné
Nagyközségi Óvoda vezetı – Dömsöd, Gyökeresné Sándor Ildikó óvodavezetı – Apaj
Novák Pál Apaj polgármestere köszönti a jelenlévıket Dömsöd-Apaj képviselı-testületének
együttes ülésén. Külön köszönti Dömsöd település képviselıit, az intézményvezetıket.
Megállapítja, hogy Apaj község képviselı-testülete határozatképes, az ülést megnyitja.
Bencze István Dömsöd polgármestere köszönti a jelenlévıket, külön köszönti a házigazda
Apaj képviselı-testületét a választások elıtti elsı közös területi ülésen.
Megállapítja, hogy Dömsöd Nagyközség Képviselı-testülete határozatképes, az ülést
megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplı napirendi pontok megtárgyalására, mellyel a képviselıtestület egyetértett és egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:
11/2011. (I.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Dömsöd-Apaj Körjegyzıség 2011. évi költségvetése
2. Dömsöd-Apaj Közoktatási Intézményfenntartó Társulások 2011. évi költségvetése
3. Egyebek
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı:azonnal

Bencze István: Mielıtt a konkrét napirendre rátérnének, néhány mondatban szeretne
tájékoztatást adni a Dömsöd-Apaj Körjegyzıséggel és az Oktatási Intézményfenntartó
társulással kapcsolatos gondokról.
Mint ismert 2008. január 1. napjával megalakították a Dömsöd-Apaj Körjegyzıséget, 2008.
szeptember 1-tıl pedig az Oktatási Intézményfenntartó társulást. (Ismertette a társulás
megalakulásának célját)
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A társulás jó döntésnek bizonyult, az elsı idıszakban zökkenımentes volt a társulás
mőködése, a pénzügyi feladatok bonyolítása, késıbb többször újra kellett tárgyalni az eredeti
elosztási viszonyokat. 2009. év elejétıl folyamatosan nıtt az az összeg, amelyet Apaj nem
fizetett meg Dömsödnek. Ez az összeg év végére megközelítette a 10 millió ft-ot. A
tartozásról szerzett tudomást követıen felkereste Novák polgármester urat a tartozás
rendezése érdekében. Szóban megállapodtak abban, hogy Apaj 2010. május végéig kiegyenlíti
tartozását, akár hitel árán is. Ebbıl semmi sem valósult meg, tovább nıtt az adósság, amely
mára megközelíti a 20 millió ft-ot, annak ellenére, hogy Dömsöd újabb engedményeket tett –
egyrészt a közös költségek átvállalásával, másrészt a normatíva Apajra nézve kedvezıbb
megváltoztatásával. (Idézett az apaji képviselı-testület novemberi jegyzıkönyvébıl)
2009. januárban derült ki, hogy Apaj a társulási normatívát közvetlenül megkapta, a plusz
hozzájárulást nem fizetette Dömsödnek. Nem fizette meg a konkrét kötelezettség ismeretében
sem.
Apaj ezalatt 2009-ben pályázat nélkül 10 millió ft-ot költött az iskolára, és 2010-ben is nagy
összegő beruházásokat hajtottak végre.
Apaj község a közelmúltban csatorna beruházásra hitelt vett fel, a Dömsödnek fennálló
tartozását továbbra sem csökkentette.
Dömsödnek is a csatorna beruházás kapcsán a közelmúltban kellett 20 millió ft. hitelt
felvenni, miután Apajtól a tartozás nem folyik be. Dömsöd is nagyon nehéz helyzetben van,
közüzemi számlák és egyéb számlái kiegyenlítése gondot okoz.
Ismételten hangsúlyozza, hogy a körjegyzıség és a társulások létrehozása azért történt, hogy
mindkét település életét megkönnyítse.
Át kell gondolni a körjegyzıség és a társulások mőködését, vissza kell térni a megalakításkor
kitőzött célokhoz erkölcsi és anyagi vonatkozásban egyaránt.
Dömsöd Önkormányzata március végéig adott haladékot a tartozás rendezésére, várják ebben
Apaj község képviselı-testületének állásfoglalását. Ezen túl Dömsöd garanciát kér arra, hogy
a jelenlegi tartozás nagysága nem fog növekedni.
Novák Pál: Nem szeretne vitába szállni és értelmezni a testületek jegyzıkönyveiben
rögzítetteteket, néhány szóban reagálni az elhangzottakra. Mint az többször elmondta, nem
azért nem rendezték az adósságot, mert nem akartak hitelt felvenni, hanem nem tudtak ilyen
célra hitelt felvenni. Nem azért tartoznak Dömsödnek, mert beruházásokat hajtottak végre,
hanem mert a beruházások elszámolása, a finanszírozás furcsán érkezett meg Apajnak. Nem
Dömsöd pénzén fejlesztettek, nem pályázati pénzen felül, hanem a pályázati pénzzel, amely
Dömsöd számláján volt, Apaj az ÁFA-t tette hozzá. Valóban a társulást közel 9 milliós
tartozással indították, márciusig nem álltak rendelkezésre adatok arra hogy mennyit kell
fizetni, késıbb a finanszírozás nem volt megcímkézve, mi az ami a társulás miatt érkezett és
mi a normál finanszírozás. Mindkét testületnek kimutatták, mibıl halmozódott fel a tartozás,
az új testület is tisztában van a 18-20 millió ft-os tartozással, mai elszámolást nézve, tudomása
szerint 2-3 millióval csökken. Határozatban elismerték a tartozás, március 31-ig kaptak
haladékot a korábbi 6 hónap haladékkal szemben. Három év lett volna az az ideális idıszak,
amennyi idı alatt hitelfelvétel nélkül visszafizették volna tartozásukat. Úgy gondolja, hogy
március 31-ig tovább feszegetni, felhánytorgatni furcsa lenne. A hitellehetıségrıl
folyamatosan tárgyalnak a bankkal. Azt, hogy miért csatornára vettek fel hitelt a dömsödi
törlesztés helyett, úgy gondolja, hogy Dömsöd is ezt tette volna, hiszen Dömsöd felé volt egy
három hónapos határidı, a csatorna volt az elsı, amit meg kellett oldani egy másfajta
társulásban. Az igazságos és a létszámarányos elosztás két külön dolog, szakértık szerint nem
létszámarányosan kell megosztani, nem azért adja az állam, hogy a nagy település még
erısebb legyen, a kicsi pedig elsorvad, hanem ebbıl a pénzbıl kell fenntartani a kisebb
intézményt is. Az 50-50 % is a szakértıl javaslatából származott. Nem kaptak erre Dömsödtıl

3

lehetıséget. A 18 millió ft-os tartozást a táblázatban nézve látható, hogy a fizetéssel a korábbi
tartozást törlesztették, a 18 millió ft. a 2010. év nem fizetéseibıl jött össze, mindenki elıtt
ismert, hogy 2010. évben mi miatt nem fizettek.
A táblázatot nézve megállapítható, hogy 2010-ben Dömsöd a társulásokból 40 millió ft-ot
profitált, 2011-ben 30 millió várható az emelt normatívákból. Ez Dömsödnek plusz feladattal
jár, de a körjegyzı és a gazdasági vezetı béréhez is létszámarányosan hozzájárul Apaj. 2001.
évi költségvetésben a körjegyzıség már nem jelent 6 millió Ft-ot, 517 ezer Ft. amely Apajra
jut létszámarányosan a körjegyzıségi normatavából. Elıny még, hogy egy bérbıl kalkulálnak
ki két vezetı beosztás bérét, egy vezetı bért spórol meg Apaj község. 3,5 millió Ft. a
megtakarítás. Látható, hogy Apajnak és Dömsödnek egyaránt mind az közoktatási
intézményfenntartó társulás, mind a gyermekjóléti társulás, mind a körjegyzıség anyagilag
pozitívumot hoz. A költségvetés elızetes egyeztetését követıen az látszik, 1,4 millió Ft-ot kell
utalni Dömsöd felé, a havi 2,8 millió Ft-os finanszírozásból, a másik fele nem elég a
feladatokra, folyamatosan minuszt termelnek, és nem a beruházások miatt.
A továbbiakban szólt az intézményeknél folyamatosan végrehajtott és várható
költségcsökkentésekrıl, a szülıi munkaközösség és a óvodai egyesület vezetıinek
összefogásáról.
Mindent megtesznek azért, hogy a havi hozzájárulást tudják fizetni, úgy látják, hogy az 1,4
millió Ft-ot 1,1 millió Ft-ra le tudják szorítani a további megtakarításokkal. Amivel tudnak
igyekeznek spórolni és az adósságot megfizetni. A bankkal egyeztetés alatt vannak, nagyon
nehéz ebben a helyzetben pénzhez jutni, a hitelt megkérték, de eddig nem kaptak. Az
intézményekben üres álláshelyeket tartanak, ezzel is spórolva. A hivatalnál is átszervezést
terveznek a közeljövıben. Érezhetıen, hogy egy bizonyos centralizálás elindult, ha Apajon az
önkormányzat megszőnik, 99 %-ban ezt a feladatkört és Apaj települést Dömsödhöz
csatolhatják.
Megköszöni a polgármester út tájékoztatóját, igyekeznek mihamarabb eleget tenni a
kéréseknek. Kérik a türelmet március 31-ig, ha nem várható a tartozás visszafizetése, idıben
jelezni fogják. Úgy gondolja, hogy még akkor is pozitívummal zárhat Dömsöd, ha az idei
finanszírozást veszi alapul. 18 millió Ft. fellett van, amennyiben Apaj az idei havi részleteit
maradéktalanul megfizesse.
Bencze István: Kéri a gazdasági vezetıtıl a számok megerısítését. Az elosztási viszonyok
megváltoztatásával kapcsolatban, egyetlen oka volt az azonnali elutasításnak, hogy Apajnak
semmi szándéka nem volt a fizetésre. Ha látta volna a képviselı-testület, hogy valami csurgott
volna, de szinte semmit nem fizettek. Elosztás mértékével kapcsolatban: 6 társulást keresett
meg, mindenhol a lakosságarányos elosztást alkalmazzák. Mindezek ellenére Dömsöd
önkormányzata segített és segíteni fog. Ismerteti Dömsöd képviselı-testületének határozati
javaslatát, melyrıl Apaj képviselı-testületének döntését a költségvetésük elfogadása után
várja. Bízik abban, hogy elválik a kettı, egyik oldalon van a tartozás, másik oldalon pedig a
két település közös jövıje. Dömsöd áll a közös jövı elé, szeretne Apajjal együtt dolgozni,
amennyiben ezeket a feltételeket teljesítik. Garanciát kér Dömsöd arra, hogy a havi 1,3 millió
ft. Dömsödhöz jön.
Ismerteti a határozati javaslatot, miszerint Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestülete kezdeményezi, hogy Apaj községgel közösen létrehozott körjegyzıség, valamint a
Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, és a Dömsöd-Apaj
Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás esetében az Apaj község által a társulások
mőködéséhez szükséges hozzájárulás fizetési módjaként beszedési megbízást határozzanak
meg, a tárgyhavi hozzájárulást a tárgyhót megelızı hónap utolsó napjáig kell megfizetni.
A Képviselı-testület felkéri dr. Bencze Zoltán aljegyzıt, hogy a körjegyzıségi megállapodást,
valamint az intézményfenntartó társulások társulási megállapodását szövegszerő módosítását
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a képviselı-testület soron következı ülésére készítse elı. Jelen megállapodás értelmében
inkasszót tehet Dömsöd község Apaj számlájára nem fizetés esetén. A jelenlegi határozat
arról szólna, hogy a jövıben havonta 1,3 millió Ft. erejéig Apaj engedje meg, hogy a
számlára rátegyék az inkasszót.
Novák Pál: Volt egy szigorítás Dömsöd részérıl, 6 hónapra lecsökkentették a türelmi idıt 3
hónapra, március 31-ig. Ez sem járt még le, kapnak egy újabb szigorítást.
Dr. Rókusfalvy Sylvia: Azért lenne ez az intézkedés, hogy az adósság ne növekedjen tovább.
Novák Pál: Nem látja akadályát. Csepegtetéssel kapcsolatban: Ha volt pénzük – ha csak 200
ezer ft. is – utalták. Azon is lehet vitatkozni, ha pl. átutalnak egy 2,5 milliós összeget, az hova
van betudva, legtöbbször az étkezésbe.
A határozati javaslatot a soron következı ülésre a képviselı-testület elé terjesztik.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: Az az anyag, amelybıl a körjegyzıségi illetve a társulási
megállapodás alapján fizetendı összegek összeálltak, azt a polgármester az intézményekkel
tovább tárgyalta a további csökkentés érdekében – ezért két különbözı számról beszél a két
polgármester. Dömsöd még nem ismeri azokat az adatokat, amibıl a havi 1,100 ezer ft.
összeg, ami alapján készültek az elıterjesztések, elızıleg egyeztették Apajon, abból éves
összesenben a három társulásra Apaj részérıl 17,5 millió ft. fizetendı összeg jött ki Dömsöd
felé. Ezekbıl az adatokból készült az elıterjesztés. Ez az anyag az9okat a központi
támogatásokat tartalmazza, amelyek a központi adatbázisból már most ismertek. Ezen felül év
közben további központi támogatások várhatóak. A felmérés aszerint készült, hogy ısztıl a
költségvetési tv. javaslatban nem szerepelt a társulási normatíva, majd megjelent a MÁK.
körirata, miszerint a költségvetési törvényben benne van a társulási normatíva szeptembertıl
decemberig, illetve a 2011/12-es tanévre egész évre.
Másik dolog, még folyik a prémiumévek program 2011. áprilisig, ki tudják számolni, hogy
Apaj részére mennyi pénzt tudnak leigényelni. Ha ezt a két adatot összeadják, a 17 millió ft.
13 millió ft. körüli összegre fog csökkenni.
A határozati javaslatban szereplı inkasszó egyfajta fizetési forma is, nem csak a behajtás
eszköze. Ha a képviselı-testületek elfogadják a társulási megállapodás módosítását, akkor a
szöveg úgy módosulna, hogy nem átutalással teljesítené Apaj 2011. évben a havi fizetendı
összeget, hanem hozzájárulna, hogy automatikusan a bank Dömsödnek utalja. Ha a 13 millió
Ft-os kötelezettség, akkor márciustól november végig terjedı idıszakra ez kiteszi az éves
fizetendı összeget, így számoltak 1,3 millió Ft. összeget. Ha az intézmények költségvetése
csökken, akkor ez a szám is csökkenni fog. Nem arról van szó, hogy Dömsöd képviselıtestülete ismét szigorítana, nem várná meg a márciust, hanem ketté szeretnék választani a
dolgot, szeretnének havonta egyenlı részletekben befolyó finanszírozást, akkor tudnak létezni
és tudják közösen folytatni a munkát, közösen fenntartani az intézményeket, s így lesz idı
arra, hogy pontosan kiszámolt tartozást újra tárgyalja a képviselı-testület.
Novák Pál: Megköszöni a tájékoztatást, véleménye szerint kezelhetı, megbeszélik testületi
ülésen. Jó lett volna, ha ülés elıtt megkapják az anyagot, mert akkor a mai ülésen már
tárgyalhatta volna Apaj község Képviselı-testülete.

5

1. és 2. Napirendek: Dömsöd-Apaj Körjegyzıség 2011. évi költségvetése és Dömsöd-Apaj
Közoktatási Intézményfenntartó Társulások 2011. évi költségvetése
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.)
Bencze István polgármester kérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Varsányi Antal alpolgármester: Úgy gondolja, hogy mindkét településnek érdekében áll
fenntartani a körjegyzıséget és az intézményfenntartó társulást. Dömsöd képviselı-testületét a
dömsödi lakosok választották, ha hosszú távon a számok között voltak eltérések, hosszú távon
ez nem éri meg Dömsödnek, akkor a dömsödi lakosok megkérdezik a képviselıtıl, hogy ebbe
miért mennek bele. Ezért szavazza meg ezeket az elıterjesztéseket, mert úgy érzi, hogy
szóban nem lett elutasítva a javaslat. Szóbeli ígéretnek érzi, hogy hajlandóság van. Szigorítást
Dömsöd részérıl nem jelent, csupán garanciát, mindamellett, hogy látja Apaj nehézségeit.
A napirendi pontokkal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester szavazásra bocsátja a körjegyzıség 2011. évi költségvetését.
(Szavazás módja: minısített többség, nyílt szavazás)
A képviselı-testület 9 igen - egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
12/2011. (I.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd - Apaj Körjegyzıség
2011. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést elfogadja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2011. február 15. a költségvetés beterjesztésére

Bencze István polgármester szavazásra bocsátja a Dömsöd - Apaj Közoktatási
Intézményfenntartó Társulások 2011. évi költségvetését.
(Szavazás módja: minısített többség, nyílt szavazás)
A képviselı-testület 9 igen - egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
13/2011. (I.26.) Kt. számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd - Apaj Közoktatási
Intézményfenntartó Társulások 2011. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést elfogadja.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2011. február 15. a költségvetés beterjesztésére

Több napirendi pont és közérdekő bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester és
Novák Pál polgármester megköszönték a megjelenést, az együttes ülést bezárták.
Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
aljegyzı

