1
JEGYZŐKÖNYV

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2.
Ülés ideje: 2014. december 3.

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona
Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna, Varsányi Antal képviselők,
dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné gazdasági vezető
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs
János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna, Varsányi Antal képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző,
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető

Bencze István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 tagjából 8 fő jelen van, az ülés határozatképes, az
ülést megnyitja.
Tájékoztatja a képviselő-testületet a rendkívüli ülés összehívásának okáról, ismerteti a
napirendi pontot, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (XII.3.) Kt. számú
Határozati javaslat
1./ Novák Pál polgármester érdeklődése közös hivatal kérdésében
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
168/2014. (XII.3.) Kt. számú
Határozat
1./ Novák Pál polgármester érdeklődése közös hivatal kérdésében
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Novák Pál polgármester érdeklődése közös hivatal kérdésében
Előadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Bencze István polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy tegnap a Pest megyei
Kormányhivatalban jártak, ahol a polgármester beadványával kapcsolatban egyeztető
megbeszélést folytattak. A írásbeli megkeresést követően Apaj polgármestere személyesen is
megkereste és kinyilvánította azon szándékát, hogy ismét szeretnék, hogy Dömsöd és Apaj
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közös hivatalt működtetne. Az elmúlt két évben Áporkával működtettek közös hivatalt, a
választások után nem egyeztek meg. A továbbiakban is mindkét település számára ez lenne a
legelőnyösebb.
dr. Bencze Zoltán jegyző szóban összefoglalta az írásbeli előterjesztést. Elmondta, hogy
hivatalosan nincs tudomásuk és a kormányhivatalnak sincs tudomása Apaj és Áporka
kapcsolatának felmondásáról, erről semmi féle testületi döntést a jegyzőkönyvek nem
tartalmaznak. A választást követő 60 napon belül lehet közös hivatalt alakítani, mely
jogvesztő. Ezt követően megállapodásra nincs lehetőség, felbontásra, módosításra sem, ez 5
évre szóló döntés.
Amit tudnak, Apaj község polgármestere korábban Bugyi települést kereste meg az esetleges
közös hivatal létrehozásával kapcsolatban, azonban erre a jogszabály nem ad lehetőséget, csak
járáson belül lehet közös hivatalt létrehozni.
Az elmúlt héten kereste fel Apaj polgármestere Dömsöd polgármesterét, felvetve a közös
hivatal létrehozásának igényét. Jelenlegi ismereteik szerint Apaj Áporkával nem mondta fel a
megállapodást. Ez komoly döntés, mely több település lakosságát érinti. Felméréseket kellene
végezni, semmire vonatkozóan nincs adat, a közös múltról viszont vannak tapasztalatok, ezért
nem tudják felmérni a finanszírozási oldalt sem. Az önkormányzati finanszírozás 2013. óta
ugyanazon elvek szerint működik. Amiatt történt meg a körjegyzőségi szétválás, mert ha
nagy településhez csatlakozik egy kis település, akkor a központi költségvetésből a hivatal
részére juttatott támogatás jelentősen kisebb. Ezt azt eredményezte volna, hogy a rájuk jutó
pénzből egy alkalmazottat tudtak volna finanszírozni, Dömsödnek egyet sem. Apajnak
hasonló a finanszírozási helyzete, mint Dömsödnek, ez felveti azt a kérdést, ki hogy fizeti
meg a működést, Dömsöd nincs abban a helyzetben, hogy hónapokig előre finanszírozza
ezeket az összegeket. Véleménye szerint – a rendelkezésre álló információkból – jelen
formájában nem támogatja. Ennek pozitív hozadéka nincs, itt állnak egy önkormányzati ciklus
elején és Dömsödnek is megvannak a saját problémái, amin a következő időszakban
változtatni kell és arra kellene koncentrálni. Akkor lehetne plusz feladatot felvállalni, ha a
saját belső dolgaik fejlődésnek indulnak, és automatikusan mennek saját útjukon. Amíg ez
nincs így, addig a felvállalandó plusz feladatnak nem tudnak eleget tenni, mellette a saját
feladat is kárát látja. A Dömsödi Hivatal eddig is nagyon sokat segített az apaji hivatalnak, a
tartozás kitisztázásához a pénzügyi munkatársak jelentős munkát végeztek helyettük.
Információjuk szerint nem látják olyan rendezettnek a helyzetüket, mint amikor külön váltak,
felmerültek olyan problémák, ami miatt volt felfüggesztve az állami finanszírozásuk egy
ideig. Nem a korábban átadott működő rendszert kellene visszavenni, nagy valószínűséggel
újra a nulláról kellene felépíteni. Másrészt nagyon rövid az idő ilyen horderejű kérdésben
nulla információ birtokában felelőst döntést hozni nem nagyon lehet. Korábban a
körjegyzőség előkészítése 9 hónapot vett igénybe.
Formális probléma, hogy nem ismerik az apaji képviselő-testület álláspontját. Mivel a
kormányhivatal sem – akik kezén a jegyzőkönyvek átfutnak –tudott ilyen döntésről, vélhetően
az apaji képviselő-testület erről a kérdésről nem is tárgyalt. A polgármester érdeklődését
hivatalos megkeresésnek nem tudják tekintetni.
Bencze István polgármester. Jogos és élő kérés lenne, ha a Bugyival történt tárgyalások
idején – nyár végén – Dömsödöt keresik meg, mert akkor kellő előkészítés után érdemi
döntést tudnának hozni. Négy évig hitelezett Dömsöd Apajnak 20 millió Ft-ot, ha azt látná,
hogy lenne pozitív hozadéka a közös hivatalnak Dömsöd számára, ha nem is anyagi, de
erkölcsi és presztizs hozadéka, amely megfontolás tárgya lenne, akkor lehet, hogy Dömsöd
kereste volna meg a hivatalt. A mai napig – kérésük ellenére – Apaj újabb, döntést
megalapozó anyagot nem küldött.
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Lázár József képviselő: Akkor nincs miről tárgyalni, ez egy nem hivatalos megkeresés, ahol
nincs a képviselő-testület véleménye, erről érdemes-e beszélni. 7 munkanap van 12-ig, akkor
érdemes erről beszélni, ha van testületi megkeresés. Jelenleg két vasat tart a tűzbe, vagy
Áporka, vagy Dömsöd, amelyik jobban ígér, oda megy.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Részben megújult a képviselő-testület, megkezdte munkáját.
Nagyon sok tennivaló van a faluban is, először a saját dolguk menjen zökkenőmentesen, s
utána lehet gondolkodni a közös hivatalban. Úgy felvállalni plusz feladatot, hogy a saját
település rovására menjen, nem lehet. A hivatalban jelentő számú munkatárs a közeljövőben
nyugdíjba megy, elsősorban arra kell koncentrálni, hogy megtalálják a megfelelő utánpótlást.
Lázár József képviselő: Ha felmondja Apaj Áporkával a szerződést és a kormányhivatal úgy
dönt, Dömsödhöz csatolja Apajt, akkor tud-e lépni Dömsöd, vagy el kell fogadni.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Nem sokat tud tenni Dömsöd, megtámadhatja ezt a döntés, de nem
lesz győztes csata. A környékbeli településeknél kialakított közös hivatalok esetében a
döntéshozatalt illetően van tapasztalat, a döntéshozatal lakosságarányosan születik, Apajnak
11 %-os döntési jogosultsága van, tehát Dömsöd dönt és Apajnak el kell fogadni. Ezért
előnyösebb, ha méretében azonos településen kötnek megállapodást a közös hivatal
létrehozására. Jelen helyzetben Apajnak nagyobb döntési joga van, mint Áporkának, mert
nagyobb a település létszáma.
Muzs János képviselő: Mennyire van arra reális esély, hogy egy hét alatt felmondják
Áporkával a megállapodást?
dr. Bencze Zoltán jegyző: Felmondani fel tudják, de előkészítetlenül ebben dönteni nem
lehet.
Bencze István polgármester: A napokban a kormányhivatalnál folytattak egyeztető
megbeszélést Apaj kezdeményezésével kapcsolatban, a kormányhivatal álláspontja, hogy
amennyiben Apaj kéri a földrajzi szomszédságra hivatkozva a csatlakozást, nem teheti meg a
kormányhivatal, hogy nem Dömsödöt jelöli ki. A Kormányhivatal javaslata, hogy Dömsöd
mielőbb döntsön, hogy ennek a döntésnek a függvényében a két kis település újra
gondolhatja. Áporka csak Kiskunlacházához csatlakozhat, északra nem mehet a járási határ
miatt, Kiskunlacházát pedig nem akarja, tehát Apajjal célszerű újra gondolni a megállapodást.
dr. Bencze Zoltán jegyző: A kormányhivatala javaslata, elvi szinten lehet csak döntést hozni,
hogy gondolkodik-e a Dömsöd azon, hogy akar-e közös hivatalt.
Varsányi Antal képviselő: Nem volt jogszerű a megkeresés Apaj részéről, nincs alátámasztva
képviselő-testületi döntéssel, nem tudnak róla. Javasolja egy elvi döntés meghozatalát, maga
részéről nem javasolja a közös hivatalt kialakítását Apajjal.
Bencze István polgármester: Véleménye szerint és a képviselő-testület állásfoglalása szerint
információ, megfelelő előkészítés hiányában felelős döntést nem tud hozni a testület, ezért a
polgármester írásos megkeresésére nemet mond a képviselő-testület. Kevés az idő arra, hogy
kellően előkészítsenek egy felelős döntést. Dömsöd lakosságának terhére olyan döntést
vállalnának be, amelyből már most látható, hogy Dömsöd hátrányosan jönne ki.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István
polgármester összefoglalta a képviselő-testület állásfoglalását, miszerint információ és
előkészítettség hiányában felelős döntést Dömsöd nagyközség képviselő-testülete nem hoz,
ezért jelen pillanatban nem tudja fogadni Apaj község közös hivatal kialakítására vonatkozó
kezdeményezését. Szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
…/2014. (XII.3.) Kt.számú
Határozati javaslat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Pál Apaj Község
polgármestere érdeklődése kapcsán kinyilvánítja, hogy Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata jelenleg senkivel sem kíván közös hivatalt létrehozni.
A Képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a Képviselő-testület
álláspontjáról Apaj Község polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Szavazásban résztvevők száma: 8 fő
A Képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot:
169/2014. (XII.3.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Pál Apaj Község
polgármestere érdeklődése kapcsán kinyilvánítja, hogy Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata jelenleg senkivel sem kíván közös hivatalt létrehozni.
A Képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a Képviselő-testület
álláspontjáról Apaj Község polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Bencze István polgármester: Szeretné, hogy a képviselők a következő ülésig végig gondolnák
az alpolgármester választást. Első körben ismét Varsányi Antal képviselőt terjeszti
alpolgármesternek. Bízik abban, hogy sikeres lesz és több választásra már nem lesz szükség.
Ha nem sikerül alpolgármester választani, mulasztásos törvénysértést követnek el.
Törvényességi eljárás során olyan pénzbüntetést kaphat a település, amely elviheti a jövő évi
költségvetés fejlesztésre szánt összegét. Ennek tudatában kéri a képviselők, hogy válasszanak
alpolgármestert. Mint láthatta a képviselő-testület, a legutóbbi választáson nem ragaszkodott
szigorúan Varsányi Antal személyéhez, a második jelölt sem kaptam meg a minősített
többséget. A próbaszavazáson az derült ki, hogy nincs egy olyan képviselő, aki titkos
szavazás során nagy többséggel megválasztásra került volna. A próbaszavazáson Varsányi
Antal képviselő kapta a legtöbb szavazatot, ezért úgy gondolta, hogy ismételten Őt jelöli az
alpolgármesteri tisztségre.
Nincs olyan jelölt a képviselők között, aki többségi szavazatot kapna. Nem fogja kitenni a
másik 7 képviselőt annak, aminek már két képviselőt kitett.
Erről a témáról a továbbiakban nem kíván vitát nyitni.

5
Több napirendi pont és közérdekű bejelentés nem lévén, Bencze István polgármester
megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző

