
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat és Apaj Község Önkormányzat Képviselı-
testületének 2012. január 26-án megtartott együttes ülésérıl 

Ülés helye: Arany János Általános Iskola (2345. Apaj, Dobó I. út 74.) 

 
Jelen vannak: 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai: 
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor Dezsı alpolgármester, 
Balogh László Levente, 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, Miklósné 
Domin Zsuzsanna, Szebellédi Mihály, Turán Gábor képviselık          
  
továbbá dr. Bencze Zoltán körjegyzı, 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 Dömsöd nagyközség képviselı-testületének 
tagjait, intézményvezetıit, valamint az apaji képviselı-testületet az együttes ülés alkalmával.   
 
Bencze István Dömsöd nagyközség polgármestere szintén köszönti a jelenlévıket, Apaj 
község képviselı-testületét, a polgármestert, valamint Dömsöd nagyközség képviselı-
testületének tagjait. Ez az utolsó év, hogy a körjegyzıség költségvetését tárgyalják, mert a 
körjegyzıség az Ötv. értelmében megszőnik. Valószínőnek tartja, hogy sokáig esetleg 
együttfognak dolgozni, de mint körjegyzıség ez az utolsó év.  
Megállapítja, hogy Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testület határozatképes. 
Szavazásra bocsátja a meghívóban ismertetett napirendi pontokat.  
 
Dömsöd Nagyközség képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalásával egyetértett és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot:  
 

7/2011. (I.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Dömsöd-Apaj Körjegyzıség 2012. évi költségvetése 
2. Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2012. évi költségvetése  
3. Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 

költségvetése 
 

Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı:azonnal 
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Novák Pál megállapítja, hogy Apaj község képviselı-testülete határozatképes, az ülés 
megnyitja. Körjegyzıségben valóban ez az utolsó év hogy együtt dolgoznak, de  
 
Ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Apaj község képviselı-testület a napirendi pontokat megtárgyalta, továbbdolgozásra, illetve 
elfogadásra javasolta, illetve Apaj község elfogadta, ezekkel az irányszámokkal haladnak 
tovább a költségvetés elkészítéséhez.  
 
1./ Dömsöd-Apaj Körjegyzıség 2012. évi költségvetése 
Novák Pál: Apaj község képviselı-testülete a körjegyzıség költségvetését egyhangúlag 
elfogadta.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezetı: A körjegyzıségi megállapodás 2008-ban lépett hatályba, 
2011.ben a két képviselı-testület a mőködési alapelveken nem változtatott. A körjegyzıség 
mőködéséhez biztosított központi normatívákat lakosság arányosan osztják meg egymás 
között. Apaj pedig a Dömsöd Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott apaji területi irodában 
dolgozó köztisztviselık illetményét és járulékait fizeti meg Dömsöd nagyközség részére. 
Ugyancsak lakosságarányosan osztozik a két település a körjegyzı és a gazdasági vezetı 
illetménye és járulékai megfizetésében. A költségvetés ennek megfelelıen készült el.  
2012-ben az illetmények csak a soros elılépésekkel változtak.  
 
Novák Pál: Az építésügyi hatósággal kapcsoaltban jelzést tettek arról, lehet, hogy Apaj 
változtatni fog, ebben döntés még nem született. Építésügyi hatóságnál Apajon 1 fı dolgozik,  
az elmúlt évi építési statisztika nulla. Úgy gondolják, hogy ebben a gazdasági helyzetben nagy 
luxus ezt az állapotot így fenntartani. A gazdasági vezetıvel már beszéltek ezen álláshely 
megszüntetésének módjáról. A jegyzınek jelezték, hogy a szükséges lépéseket – melyek  
Dömsöd építési hatóságát ennek kapcsán érintik – tegyék meg, készítsék elé. Idıben adnak 
tájékoztatást a döntésrıl. Éves szinten ez Apaj község költségvetésében jelentıs megtakarítást 
eredményezne. Ez a számokban itt még nem jelenik meg, de a költségvetési rendeletük ha 
elkészül, ott már végleges számokkal meg fog jelenni, addig végleges döntés születik.   
 
Bencze István: Ez a döntés természetes Apaj részérıl. A jelenlegi jogszabály szerint 
Dömsödre is hatással lett volna, a körjegyzıségben 2 fı építéshatósági ügyintézınek kell 
lenni. Ha Apaj felmond az egyiknek, akkor Dömsödnek is fel kellett volna mondani. Az új 
Ötv. szerint a körjegyzıség ebben az évben mőködik körjegyzıségként, így lesz mód a 
dömsödi építész megtartására, tekintve, hogy jövıre a közös hivatalban is szükség lesz 
építészre.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta a körjegyzıség 2012. évi költségvetését.  
 
Dömsöd Nagyközség képviselı-testülete egyhangú döntéssel meghozta a következı 
határozatot: 
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8/2011. (I.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dömsöd - Apaj 
Körjegyzıség 2012. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést jelen határozat 
mellékleteként elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2012. február 9. a költségvetés beterjesztésére 
 

2./ Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetése  
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Zsoldos Gáborné:  A mai napon merült fel, hogy a kiküldött anyagban a létszám tekintetében 
van olyan sor, ahol megtévesztı a táblázat. Annak érdekében, hogy áttekinthetı legyen, a 
normatíváknál igyekezett összevonni a sorokat. Ezt tájékoztató jellegőnek kell tekinteni, a 
forint oszlopban szereplı adatok pontosak, a létszámoszlopban szereplı adatok pedig 
tájékoztató jellegőek. Az általános iskola esetében az iskolai oktatás és a napközi ellátás 
számai jelennek meg az anyagban. Az elsı megállapodásban foglaltakról eltérı, hogy az 
intézményvezetıi költségeket nem osztják meg a települések között, a normatívákat, kötött 
felhasználású támogatásokat, tanuló illetve gyermeklétszám arányában számítják. 
Tagintézményi támogatás Apaj intézményeit illeti meg. A 2012. évi költségvetésnél a 
személyi juttatásoknak a kötelezı béremelés vonzatát építették be. Ebben az anyagban a 
közalkalmazottak részére 5000.-Ft. + adóvonzat összegben beépítettek étkezési utalványt. 
Mindkét településen egységes elvek szerint kapnak vagy nem kapnak juttatást a 
közalkalmazottak. Ez egy munkaanyag, pontos számot a két költségvetési rendeletben 
beépítve látnak az önkormányzatok, a költségek megosztását, és az egymás közötti elszámolás 
alapelveit ezen anyag alapján jóvá lehet hagyni.  
 
Novák Pál: Az elmúlt évben Apaj község minden hónapban el tudta utalni a 
megállapodásban szereplı finanszírozást, ezt a továbbiakban is tartani kívánják. Az ÖNHIKI. 
pályázaton elnyert támogatásból 5 millió Ft-ot átutaltak Dömsödnek a tartozás fejében. Év 
végén saját megtakarításból még fél millió Ft-ot utaltak át, ezzel is csökkentve a tartozást. Ezt 
a tendenciát továbbra is szeretnék tartani, hogy a Dömsöd felé fennálló tartozásuk mielıbb 
rendezıdjön. Megköszöni a képviselı-testület türelmét, amit az elmúlt évben Apaj felé 
tanúsítottak.  
 
Bencze István: A polgármester által elmondottak helytállóak, ezt a képviselı-testület is 
megelégedettséggel nyugtázta. Számoljanak utána, hogy 2012-ben mennyi ez az összeg, 
tudnak-e ebbıl faragni, a meglévı tartozás, amennyiben lehet, a jövıbeni tárgyalásokat a 
közös hivatalról, a közös munkáról úgy kellene elkezdeni, hogy ezeket tisztázni. Az 
intézmények közös költségvetésével kapcsolatban reményét fejezi ki, hogy az elmúlt néhány 
évnyi közös munkából Apaj is profitált. Ha a sors, és az ésszerőség úgy hozza, ez a jövıben is 
így lesz.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a Képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
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9/2012. (I.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dömsöd-Apaj Általános 
Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésérıl szóló 
elıterjesztést jelen határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2012. február 9. a költségvetés beterjesztésére 
 

3./ Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetése 
(Írásbeli elıterjesztés csatolva.) 
 
Novák Pál: Ami igazán pozitívum Apaj községnek, az óvoda az, ami társulásból pozitívum 
az óvoda az, ami hoz, az iskolai költségeket mintegy 3 millió Ft-tal csökkenti, ez nagyon nagy 
segítség.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 
polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést, melyet a Képviselı-testület elfogadott és 
egyhangú döntéssel meghozta a következı határozatot: 
 

10/2012. (I.26.) Kt. számú 
Határozat 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Dömsöd-Apaj Óvoda 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésérıl szóló 
elıterjesztést jelen határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Felelıs: Bencze István polgármester 
Határid ı: 2012. február 9. a költségvetés beterjesztésére 

 
 

Novák Pál: A civil szférával kapcsolatban, a civilszféra  erısítése várható 2012. évben, 
nagyon sok ponton kapcsolódik egymáshoz és dolgoznak együtt, sokat segítenek egymásnak 
bízik abban, hogy ez így is marad, a jövıben több olyan pályázat járható, ahol össze is kell 
fogni, hogy komoly pénzeszközöket tudjanak szerezni, ebben a nyugdíjasok élen járnak.  
 
Novák Pál polgármester kezdeményezésére a képviselık egy perces néma felállással 
tisztelegtek Hlatki Miklós volt apaji iskola igazgató emléke elıtt, aki a napokban elhalálozott. 
Hlatki Miklós 30 évig vezette az apaji iskolát, és Apaj elsı díszpolgára volt.   
 
Varsányi Antal:  Médiából szerzett információi szerint a létrehozandó járásokban 
körjegyzıségeket hoznak létre.  
 
Novák Pál: A közös hivatal intézményt jelöl meg, a média továbbra is a körjegyzıség 
kifejezést fogja használni. a körjegyzıség, amely egy területi összefoglalást jobban 
megjelenít. Nincs kizárva, hogy marad a körjegyzıség, a hivatal pedig közös hivatal.  
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A Ráckevei járás Pest megye második legkisebb járása, mely egyrészrıl jó, másrészrıl 
hátrány lesz. A járás létszám alapján kapja a finanszírozást, feladata ugyanannyi lesz, mint a 
nagyobb járásnak, viszont pénzeszközben kevesebb lesz.  
A 2012. év mozgalmasnak ígérkezik, emiatt várhatóan több rendkívüli ülés összehívására fog 
sor kerülni. 
 
Bencze István: Komoly feladat lesz a képviselı-testületeknek, polgármestereknek a 
változásokat úgy levezényelni, hogy mindkét településen a legnagyobb pozitívumokat tudják 
kihozni.  
 
Több napirendi pont, közérdekő bejelentés nem hangzott el, Bencze István polgármester és 
Novák Pál polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 
                     polgármester      körjegyzı 


