
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és Apaj Község Önkormányzatának 2008. 
február 6-án megtartott együttes üléséről

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Novák Pál polgármester köszönti az együttes ülés résztvevőit, külön köszönti Bencze Istvánt, 
Dömsöd nagyközség polgármesterét, az intézmények és a hivatalok munkatársait, majd átadta 
Bencze Istvánnak a szót, aki szintén köszöntötte mindkét képviselő-testület tagjait, Novák Pál 
polgármestert és a körjegyzőség jelenlévő dolgozóit. 

Bencze István polgármester megállapítja, hogy az ülést határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés egyetlen napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és meghozta a következő határozatot:

22/2008. (II.6.) 
Kt. sz. határozat.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:

1) A körjegyzőség költségvetése

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

1./ A Körjegyzőség 2008. évi költségvetése
Előadó: Bencze István és Novák Pál polgármesterek
(Írásbeli előterjesztés csatolva.)

Novák Pál polgármestere elöljáróban elmondja, hogy az eltelt egy munkával teli olyan hónap 
melyet együtt éltek át a hivatal dolgozóival. Az a tapasztalata, hogy a dömsödi kollégák 
Apajon – a zárás és a költségvetés összeállításánál egyaránt szívvel lélekkel és teljes 
odaadással dolgoztak.  Megköszöni úgy dömsödi, mint az apaji dolgozóknak az egy hónap 
alatt végzett munkát. 

Bencze István Dömsöd polgármestere: A körjegyzőség megalakításakor célul tűzték, hogy 
mindkét település a közös kapcsolatot úgy gyümölcsöztesse, hogy az mindkét településnek jó 
legyen, s a képviselők előtt lévő költségvetés is ezt kell hogy tükrözze. 

Dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő: Az előterjesztésben egy nagyon összevont illetmény éves 
összegét tartalmazza, nem tudni belőle, hogy egy személyre hány Ft. jut, milyen fizetések 
lesznek ezekből a milliókból, hónapra, személyre lebontva. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az együttműködési  megállapodás egyik pontjában 
szerepel, hogy Apaj község önállóan dönt arról, hogy hány köztisztviselőt foglalkoztat, a 
köztisztviselők járandóságait teljes mértékben megfizeti Dömsöd önkormányzatának. Ez csak 
technikai dolog, hogy hány Ft-ot teljesen a saját döntésük, hogy ez mennyi. Ez az összeg a 
Ktv. alapján besorolt illemtényeket takarja 4 főre. Az, hogy ez hány fő egy főre nem 
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szükséges megtárgyalni, mert teljes mértékben Apajra tartozik. Itt csak a négy dolgozóról van 
szó. 

Novák Pál Apaj polgármestere: Ezeket az adatokat még Dömsöd tekintetében sem ismerheti 
meg a képviselő-testület személyre lebontva, hisz személyiségi jogokat sértene. Ezeket az 
adatokat a polgármester és a jegyző ismerheti. 

Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A könyvvizsgáló is – a költségvetés véleményezése 
kapcsán – feltette a kérdést, hogy miért nem látható külön a körjegyzőség úgy, mint egy külön 
intézmény, és Dömsöd költségvetésében egy külön soron részleteiben. Az előkészítést a 
jegyző végezte. A körjegyzőség egy speciális társulás, nem a törvény által nevesített 
társulásról van szó. A mai nap munkájához azokat az adatokat gyűjtötték össze, amiben a két 
önkormányzat már előzetesen megállapodott, s ezt már egy együttműködési megállapodást 
tervezetként látta mindkét képviselő-testület. Az elveket az ősz folyamán rögzítették, most ez 
konkréttá vált. Sajnos pozitív irányba a normatív támogatások nem mozdultak el. A mai napon 
azokat a terveket kellene tisztázni, ami szerint tudnak dolgozni, és a fél év, egy év elteltével 
pontosan be tudnak számolni arról, hol tartanak. 
Az adatokban az ősszel beterjesztett adatokhoz képes eltérés nincs. Az a véleménye, hogy 
minden évben egy lezárt előző év alapján dolgoznak tovább, a költségvetés tervezési 
időszakában rövid idő áll rendelkezésre, hogy egy előző év lezárt, átvizsgált, elfogadott 
adatairól tárgyaljanak a következő évben azért fontos, mert az ez évi történések, hogy ki hova 
sorolódik, mi történik vele, ezek mind ezután következnek. A konkrét határidőket az 
államháztartási tv. határozza meg, erre az időre  az anyagot produkálni kell. Az utóbbi évek 
tapasztalata azt mutatja, hogy nagy mozgástere nincs is az önkormányzatoknak. 

Novák Pál polgármester: Az kiegészítő információt közöl az anyaggal kapcsolatban. A 
gazdasági vezető által elmondottak szerint Apajon 4 főt érint, Apaj 4 dolgozót vállalt fel, a 
kiküldött anyagban az olvasható, hogy a hivatal összlétszáma 31 fő, ebből Apajon 3 fő 
dolgozik egy kolléga pedig a dömsödi hivatalban akinek bérét és költségeit Apaj 
önkormányzata fedezi. 

Varsányi Antal alpolgármester kérésére Zsoldos Gáborné gazdasági vezető részletesen 
ismertette a táblázat adatait, végig vezetve a számokat. Tájékoztatást adott a hivatal 
létszámával és a béralappal összefüggő kérdésekről, valamint a pénzügyi elszámolás technikai 
lebonyolításáról, a finanszírozás módjáról. Ismertette az apaji hivatal állományába tartozó, de 
Dömsödön dolgozó munkatárs munkavégzésével kapcsolatos elképzeléseket.  
Előnyére vált a körjegyzőség 2008. január 1-i indításának, hogy már a 2007. év apaji 
zárásában is aktívan részt vettek. 

Varsányi Antal alpolgármester építéshatóságra vonatkozó kérdésére Zsoldos Gáborné 
gazdasági vezető elmondta, hogy a normatív és a kötött felhasználású támogatásokról 
mindenki külön-külön  saját döntése alapján gazdálkodik, az építéshatóság támogatása 
megújult, változott,  ebben a költségvetési törvényben másképpen szabályozzák. Előző 
években alaptámogatást kaptak, ebben az évben a támogatásra lakosságarányosan a 
körzetközponti építéshatóságok jogosultak, amely minimális a körzetközpont fenntartására 
részben sem elegendő. (Ismertette az építéshatóság normatív finanszírozásával kapcsolatos 
számítási módszert.)

Dr. Vörös Andrea körjegyző tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az építéshatósági 
igazgatás fenntartását nem érinti a körjegyzőségi feladatellátást, mivel annak kialakításáról az 
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önkormányzatok döntöttek. Dömsöd és Apaj önkormányzata is ellát első fokú építésügyi 
hatósági feladatokat. Ezekhez a feladatokhoz külön állami támogatást kapnak az 
önkormányzatok.

Patonai Istvánné képviselő, azon kérdésére, hogy ez kötelező feladata-e az 
önkormányzatnak, Dr. Vörös Andrea körjegyző elmondta, hogy nem kötelező feladat, 
amennyiben a települések nem vállalják fel ezt a feladatot, Ráckeve, mint jelenleg Dömsöd és 
Apaj vonatkozásában rendelkezésre állásra kijelölt körzetközponti hatóság fog működni. 

Bencze István polgármester: Mint azt a falugyűlésen is elmondta, amíg tudják, megtartják ezt 
a feladatot éppen a dömsödi polgárokra tekintettel, hogy az építéshatósági ügyeket helyben 
tudják intézni, ne kelljen ezért is Ráckevére utazni.  

Miután több kérdés nem hangzott el, Novák Pál polgármester megköszönte az előterjesztés 
készítésébe fektetett munkát.

Bencze István polgármester szavazásra bocsátotta a körjegyzőség 2008. évi költségvetésre 
vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyhangú döntéssel meghozta a következő 
határozatot:

23/2008. (II.6.) 
Kt. sz. határozat.

Dömsöd  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dömsöd-Apaj 
Körjegyzőség 2008. évi költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

Novák Pál polgármester a továbbiakban ismerteti a Közép-Magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Törvényességi  Ellenőrzési, Felügyeleti Főosztály vezetőjének – a 
körjegyzőség kialakításával kapcsolatos törvényességi felülvizsgálat eredményeként – írt 
levelét.  
Ezúton is megköszöni Dr. Vörös Andrea jegyző munkáját, aki a körjegyzőség megalakítását 
előkészítette. 

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

Kmf.

Bencze István Dr. Vörös Andrea
               polgármester körjegyző
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