JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23.-án
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket és vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 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.) Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról
2.) Beszámoló Domony Község 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
3.) Hitel megbeszélése
4.) 2014. évi Közigazgatási szünet megbeszélése
5.) Egyebek
1. NAPIREND
Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról
Berta Judit Családsegítő családgondozó:
Döntés alapján az elmúlt évi rossz tapasztalatból tanulva, élelmiszerosztást nem tartanak, de
ruhaosztás, több ízben is volt!
Pauló Pál János települési képviselő:
Véleménye, hogy hagyományokhoz híven működik a családsegítő szolgálat. A falu, szerkezetéből
adódóan, nem szerencsés! A beszámolót elfogadja.
Kissné Gyúró Ilona települési képviselő:
Kérdezi milyen jellegű ügyekkel érkeznek az emberek?
Berta Judit Családsegítő családgondozó:
Bármilyen jellegű ügyekkel!
Horváth Gyula települési képviselő:
A kultúrház pincéjében, osztályozott ruhák között!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
27/2014. (VI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának képviselőtestülete Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. NAPIREND
Beszámoló Domony Község 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Tantó Csaba polgármester:
Az előterjesztés alapján szavazásra bocsátja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
28/2014. (VI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának képviselőtestülete Domony Község 2013. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. NAPIREND
Hitel megbeszélése
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy az MFB hitel, próbálkozás volt. Az önkormányzat számlavezető bankján keresztül,
a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél szeretné bonyolítani, ugyanazon kondíciókkal mint az MFB
hitelnél. A ravatalozót szeretnénk csinálni, ezt nem értették.
Pauló László Peb elnök:
Fából készülne a ravatalozó, mert azt kezelni kell!
Tantó Csaba polgármester:
A nagy része fából lenne, de az oldalfalak, nem, az tégla, vagy beton.
Pauló Pál János települési képviselő:
Szeretnék a ravatalozót, ezt meg kell erősíteni. Maradandót kell alkotni. Szakvéleményt nem tud
mondani! Szeretné, ha megépülne, elsők között szeretne benne lenni! A feltételekhez kérdezi, a
visszafizetés, hogyan történik?
Tantó Csaba polgármester:
A Sajóvölgye Takarék ajánlotta a hitel lehetőségét,
önkormányzatnak! A terven, haranggal torony is szerepel.

mivel

számlavezető

bankja

az

Kmety Mihály települési képviselő:
Mi lenne, ha a ravatalozó fel lenne falazva, és rámenne tető?
Pauló László Peb elnök:
A terv látványos, de a faluban mit szólnak hozzá? Ha itt lesz a pénz, lehet dönteni, hogy legyen a
ravatalozó! Tartósat kell csinálni, ami lehetőleg 25 évet is kibír! Mondjanak véleményt a faluban!
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Tantó Csaba polgármester:
A falu véleménye, hogy legyen ravatalozó! A temetőnek a fele tuladonos az evangélikus egyház, és
nem volt tőlük sohasem pénz kérve!
Kmety Mihály települési képviselő:
Javasolja a ravatalozó átterveztetését, hogy téglából legyenek a falak!
Pauló László Peb elnök:
Új ravatalozó legyen!
Tantó Csaba polgármester:
Az építéshez, szakvéleményt kikérnek, a hitelt viszont el kell indítani!
Pauló László Peb elnök:
Szerinte a temető kérdését, egybe ell megoldani, legyen normális kerítés is!
Tantó Csaba polgármester:
A kerítést, ki lehet gazdálkodni, szerinte!
Pauló László Peb elnök:
A drótkerítést, szétszedik!
Bognár Józsefné jegyző:
A ravatalozóba, riasztó szerelése is szükségessé válik!
Pauló László Peb elnök:
Sajóvölgyét meg kell kérdezni, mi az az összeg, amit adna a fedezetre? Az előtörlesztést is meg kell
kérdezni, és mi a hitelkeret?
Tantó Csaba polgármester:
A 30 MFt-ot kér az önkormányzat, annyit adnak! Az építésre, árajánlatot kell kérni.
Pauló László Peb elnök:
Mondja meg a bank, mennyit adna!
Pauló Pál János települési képviselő:
Az egyházat és a falut is javasolja majd beszervezni a munkálatokba!
Tantó Csaba polgármester:
Mennyi hitelt ad a bank, meg kell kérdezni, a kerítést tűztövissel köröl kell ültetni, javasolja!
Szavazásra bocsátja az új ravatalozó építésére hitel elvételét. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
29/2014. (VI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárulását adja a hitel felvételéhez 31
Mft összeghez, tervezett 2014.09.01-2015.08.07.31-ig tartó időtartamra, új ravatalozó építésének
céljára.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a
hitelfelvételnek törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez kötött.
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A képviselő-testület kijelenti, hogy a hitel fedezeteként felajánlott ingatlan nem az
önkormányzati törzsvagyon része, forgalomképes (vagyonkataszter mellékelve)
A képviselő-testület a hitelkérelemben felajánlott ingatlan /Ónódy-Segesváry kúria (2182
Domony, Dózsa György utca 12.) 76 hrsz-ú/ forgalomképes, a testület visszavonhatatlan
hozzájárulását adja az ingatlan hitelfedezetként történő bevonásához és értékesítéséhez.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a tervezett hitel felvétele megfelel a hitelfelvételi korlát
által megszabott felvételeknek 2011. CXCIV.10§.(3), ennek igazolására kitölti a mellékelt
táblázatot, és aláírásával hitelesíti.
A képviselő-testület mellékel két lezárt év költségvetésének tervezett és záró költségvetését,
valamint az adott évköltségvetési tervét a beadott módosításokkal.
A képviselő-testület beleegyezik, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanra kötött
vagyonbiztosítást a Takarékszövetkezetre engedményezi, s annak rendszeres pénzügyi teljesítéséről,
minden évben legalább egyszer írásban tájékoztatja a Takarékszövetkezetet.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4. NAPIREND
2014. évi Közigazgatási szünet megbeszélése
Tantó Csaba polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan a köztisztviselők nyári igazgatási szünetének időpontjára javaslata, az
előterjesztés szerint, 2014.08.04-2014.08.20.Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
30/2014. (VI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület döntése, hogy a Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási szünetet tart 2014. augusztus 4-20.ig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Kmety Mihály képviselő elköszön, és elhagyja a helységet.
5. NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Gyepmesteri feladatok ellátására, 50 eFt+ÁFA összegben van lehetőség, Megbízási szerződést
szükséges kötni vele!
Bognár Józsefné jegyző:
A szabálysértés ki van véve az állattartási rendeletből, és a jegyző nem bírságolhat!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja, Megbízási Szerződés megkötését, gyepmesteri feladatok ellátására, 50
eFt+ÁFA/hó összegben. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
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31/2014. (VI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület, döntése alapján, Megbízási Szerződés
megkötését, gyepmesteri feladatok ellátására, 50 eFt+ÁFA/hó összegben elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
b.)
Kovács János gazdálkodó kérelmére, a véleménye, hogy a gazdáknak is hozzá kell járulni az út
rendbetételéhez. Összehívja őket, hogy mit tesznek a jó útért? Az utat Konczvald Sándor zárta le, a
jegyző felszólítja, hogy szüntesse meg ezt az állapotot, mert közterületet nem zárhat le!
c.)
Tantó Csaba polgármester:
ADRIENN-GOMBI RACING SE. versenyrendezőség kérésére, a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség (MNASZ) hivatalos naptárába bejelentett Terep-Rally OB. IV. futamának, ADRIENNGOMBI KUPA 2014. július 12.-én tartandó, térképen kijelölt külterületi földutakon való
elhaladásához az engedélykérés. Az elmúlt évekhez hasonlóan javasolja az engedély megadását, a
művelődési házat természetesen, a 10.000,-Ft bérleti díj kifizetésével használatba adjuk. Javaslatát
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
32/2014. (VI.23.) sz. ÖKT határozat
a.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület, az ADRIENN-GOMBI RACING SE.
versenyrendezőség kérésére, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) hivatalos
naptárába bejelentett Terep-Rally OB. IV. futamának, ADRIENN-GOMBI KUPA 2014. július 12.én tartandó, térképen kijelölt külterületi földutakon való elhaladásához az engedélyt megadja.
b.) A képviselő-testület a Huszárik Zoltán Művelődési házat 10.000,-Ft azaz tízezer forint bérletdíj
megfizetésével adja használatra, valamint a művelődési ház mögötti füves terület fű vágására
3.000,- Ft összeg ellenszolgáltatást határoz meg.
c.) A képviselő-testület a kaució valamint az úthasználati díj megfizetése alól eltekint.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Nádor Gyula Domonyvölgy 3920/3 hrsz tulajdonos panasza, hogy víz folyt keresztül a telkén.
Tájékoztatásul elmondja a testületnek, hogy már a probléma megoldásra került, és kimérik az
utakat!
e.)
Tantó Csaba polgármester:
Az óvodavezető iskolai végzettsége megérkezett, ezért a 18/2014.(IV.28.) és a 19/2014 (IV.28.)
ÖKT határozat visszavonása szükséges, valamint egyben a 2014. 08.01-től történő kinevezése
Kmetyné Bohunka Mártának.
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33/2014. (VI.23.) sz. Ökt határozat
1 Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 18/2014.(IV.28.) és
a 19/2014 (IV.28.) ÖKT határozatát visszavonja.
2.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, KMETYNÉ BOHUNKA
MÁRTA 2182 Domony, Fő út 96. sz. alatti lakos óvodavezetői álláshelyre munkakör betöltését
meghosszabbítja.
Kmetyné Bohunka Márta, aki határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll az
Önkormányzattal, vezetői beosztással bízza meg. A megbízás 5 évre szól, 2014. augusztus 1-től,
2019. július 31-ig.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tantó Csaba polgármester:
Zárt ülés következik.

K.m.f.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző
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