JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7ő képviselőből 7 fő jelen van. Napirendi pontokra
javaslatot tesz. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták és 7 igen
szavazattal a napirendet, az alábbiak szerint elfogadják.

NAPIREND
1.)
Gödöllő
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Gödöllő
Katasztrófavédelmi
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolója
2.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi Költségvetés megtárgyalása
3) Egyebek
1. NAPIREND
Gödöllő
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolója

Gödöllő

Katasztrófavédelmi

Pintér Mihály tű. alez. parancsnok:
Kibővíti a beszámolót, hogy volt 8 tűzeset is! Nagyon jó dolognak tartja, hogy van Aszódon
kirendeltségük!
Pauló Pál János alpolgármester:
Elmondja, hogy szívéhez közel áll a tűzoltóság! A beszámolójuk, összefogott, tartalmas
anyag, tisztelettel értékeli! A vonuló állománnyal, lojálisabbak lehetett volna a kormány! A
tűzoltók munkájához, gratulál!
Horváth Gyula települési képviselő:
Elismeréssel fogadta az anyagot! Kérdezi, hogy az állomány tett-e javaslatot a megtévesztő
telefonhívásokra?
Pintér Mihály tű. alez. parancsnok:
Műveletirányításhoz mennek a hívások, de nem sikerült még bemérniük a megtévesztő
hívásokat!
Nemecz János települési képviselő:
A gépjármű ellátottságukat kérdezi.
Pintér Mihály tű. alez. parancsnok:
Elmondja, hogy javítgatják az autókat!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Az ovisoknak, iskolásoknak, köszöni a tűzoltó autót, nagyon élvezték a gyerekek!
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Tantó Csaba polgármester:
Köszöni a beszámolót, és szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2014. (II. 03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Gödöllő Katasztrófavédelmi Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolóját
megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi Költségvetés megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A rendelet tervezet megtárgyalása.
Pauló László PEB elnök:
A Pénzügyi bizottság nem tárgyalt! Javasolja, tegyék fel szavazásra! Egyszerűbb a
költségvetés kimutatásai, örül ennek! Így áttekinthetőbb a költségvetés!
Fülüpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a fő összeg fog változni. Az óvodaüzemeltetésre, menyi
támogatást adnak? Az óvodaműködtetés, támogatás 1.726.579,-! Indokoláson, elmagyarázza,
végigmegy a képviselőkel az anyagon.
Pauló Pál János alpolgármester:
Részletesen kérik a költségvetést a képviselők!
Kissné Gyúró Ilona települési képviselő:
A 10%-os béremelést kérdezi.
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy az egységesség híve!
Konkolyné Korita Mariann védőnő:
Úgy kéri a költségvetését, mint az elmúlt évben!
Pauló Pál János alpolgármester:
Csak, amennyi törvény szerint jár!
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy kezelhetetlen az étkezési térítési díj behajtása!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Az IPR rendszert elmagyarázza a képviselők részére.
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Tantó Csaba polgármester:
Az iskolának, az Ikladra történő tartozás elmagyarázza!
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Javasolja, a 3089,-eFt-ot hagyják a költségvetésben, a 2011. évi elszámolást mutassa be Iklad!
Pauló László PEB elnök:
A 2011-es év nincs lezárva Ikladdal az iskolával kapcsolatban!
Tantó Csaba polgármester:
A költségvetési rendelet benyújtásra került!
Szünet
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
A 8. osztályos tanulók farsangi karnevál nyitó tánchoz szükséges ruhák kölcsönzési díjához,
45.000,-Ft azaz negyvenötezer forint támogatást kérnek az elmúlt évekhez hasonlóan. A
kérelem támogatását javasolja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2014. (II. 03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tasnádi Lajos NNÁI Koren István
Tagiskola kérésére a 8. osztályos tanulók farsangi karnevál nyitó táncához szükséges ruhák
kölcsönzési díjához, 45.000,-Ft azaz negyvenötezer forint támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést a Társulási Megállapodást valamint
Létesítő Okirat módosításról elfogadásra javasolja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2014. (II.03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszód és Társult
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az előterjesztés
mellékletét képező Társulási Megállapodást valamint Létesítő Okirat módosítást jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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c.)
Tantó Csaba polgármester:
Derűs Évek Nyugdíjas Egyesület az Egyesület fennállásának 40. évfordulójának méltóképpen
való megemlékezésére támogatást kérnek a testülettől. Emlékkönyvet szeretnének kiadni,
javasolja részükre a támogatás nyújtást. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
4/2014. (II.03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Derűs Évek Nyugdíjas Egyesület
az Egyesület fennállásának 40. évfordulójának méltóképpen való megemlékezésére
támogatáskérési kérelmét, megtárgyalta és hozzájárulását adja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Az Aszódi SZTK megkereste. Támogatási délután megtartásnak megszervezésére,
2014.03.22-én a civil szervezetek fellépését meg szükséges szervezni!
Pauló László PEB elnök:
Javasolja a műsoridőre határt szabni a fellépőknek!
e.)
Bognár Józsefné jegyző:
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet, temetési segély
meghatározásának mértékét szükséges meghatározni. A helyben szokásos temetés költsége
250 eFt, ennek 10%-át, a 25 eft összeg temetési segély összeg megállapítását, és a
polgármester hatáskörére javasolja meghatározni!
Tantó Csaba polgármester:
Javasolja a jegyző asszony felvetését elfogadni. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (02.03.) rendelete
10/2004.(VIII.26) ÖKT rendelet módosítása
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 10/2004. (VIII.26.) sz. ÖKT
rendeletét (továbbiakban: R az alábbiak szerint módosítja
1. §
(1) A R. 19. §. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul.
A helyben szokásos temetési költség átlaga: 250 e Ft. A temetési segély összege 25.000.-
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Ft temetésenként.
A rendelet 2014. február 01.-től lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.

Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző

Ezen rendeletet 2014. február 04.–én kihirdettem.
Domony, 2014. február 02.
Bognár Józsefné
Jegyző
e.)
Kmety Mihály települési képviselő:
Kérése, hogy a képviselők tiszteletdíj felajánlása, a Hírmondó újságban megjelenjen!
5/2014. (II.03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése, a képviselői tiszteletdíj
felajánlást kérik, a Hírmondó újságban történő megjelentetését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kmety Mihály települési képviselő:
Az elmúlt évben, az évbúcsúztatón, aki jelen volt, a polgármester nem köszönte meg a képviselőtestület munkáját! Döntéseiben a faluért döntött a testület! Elvárta volna, polgármestertől a
köszönetet! Kérdezi, mi volt a probléma?
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, így érezte a köszöntést!
Pauló László PEB elnök:
Kérdezi, hogy a képviselői tiszteletdíj felajánlás, mikor kerül átutalásra?
Tantó Csaba polgármester:
A hónap végén érkezett az állami normatíva, tehát ez után kerül átutalásra a felajánlás!
Kmety Mihály települési képviselő:
Úgy gondolja, a polgármesternek kötelessége tájékoztatni a képviselőket a problémákról!
Tantó Csaba polgármester:
Működésért, a polgármester a felelős!
Kmety Mihály települési képviselő:
Ha gond van, a polgármesternek kell megkeresni a képviselőket!
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Tantó Csaba polgármester:
A falu ügyében nem volt bent a Hivatalban Kmety Mihály!
Pauló László PEB elnök:
A falu majd dönt októberben, hogy kire van szüksége! Nem fogadja el, hogy a képviselő-testület
nem működik együtt!
Nemecz János települési képviselő:
Régen is jelen volt testületi ülésen, túlköltekezést tapasztalt!
Tantó Csaba polgármester:
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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