JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 18-án megtartott
közmeghallgatásán.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a közmeghallgatáson megjelent képviselőket és a falu lakosságát. Elmondja, hogy a
falufórum, aláírásgyűjtésre lett összehívva. A polgármester hívhatja össze a közmeghallgatást
képviselők kérésére. Az aláírásgyűjtő ív szövegét tartja érdekesnek! Minden évben volt
közmeghallgatás, nem nagy érdeklődéssel! Most is csekély a létszám! Mindig 15-20 fővolt jelen.
Elmondja, mennyi minden lett elvégezve 2010-től! Fenyegetést is kapott, ha 8 napon belül nem
hívja össze a közmeghallgatást, jogi lépéseket tesznek!
Wildmann József lakos:
Elmondja, hogy a falu felé kiküldött értesítés, nem értesítés! Nem tudnak a faluban a
közmeghallgatásról! Vendéglátóhelyeken, boltokba volt kitéve.
Tantó Csaba polgármester:
Ki volt több helyen plakátolva a közmeghallgatásra szóló meghívó!
Nyerlucz József lakos:
Elsorolja, hogy sok helyen látott plakátot kitéve!
Jónás József lakos:
Kérdezi a képviselőket, hogy mit tettek Domonyért? Nem szokta látni a képviselőket, mit tettek?
Dzsumbulyba élnek! Semmi jót nem látnak a faluban!
Kissné Gyúró Ilona települési képviselő:
Célja, az iskolában a gyerekekért és a családokért tenni! Sokat járt a falu végén is, Sokat tett az ott
élő emberekért!
Bangó József lakos:
Elmondja, a Művelődési ház előtt készült a szobor, csak Horváth Gyula képviselő vett részt a
munkában! Hogy lehet itt valamit csinálni? Felnőttek részére, semmi nincs a faluban! Gyula kap
támogatást Pestről, a gyerekek részére! Régen be lehetett jönni a Művelődési házba! Mutassanak
valamit a képviselők!
Rácz Zsolt lakos:
Köszönti a polgármestert, jegyzőt, képvislőket.! Hálával tartozik! Van mozgalom a cigányoknál, a
Horváth Gyulán keresztül! Cigánytelepen, evangelizációs program indult, a polgármester tud róla!
És működik! Képviselők nem tudnak róla! Programok vannak, gyerekek-felnőttek egyesültek, ne
legyen drog! Polgármester adott részükre programhoz! Domonyban munka kezdődött!
Bangó József lakos:
Emberek mennek hozzá, hogy szerezzen munkát nekik!
Rácz Zsolt lakos:
A kik drogoztak, már négy fő kiemelkedett közülük. A művelődési házban evangelizációs
istentisztelet van, a polgármester biztosít ehhez helyet! Magyar-cigány bejöhet, részt vehet! Drog
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munkaprogram ezzel megkezdődött! Együttműködéshez kéri a segítséget! Ösvényt szeretne
kitaposni!
Horváth Gyula települési képviselő:
Köszönt minden megjelentet. Nem tartja személyét fontosnak, a megemlítésre! Kapcsolatai révén
sikerült a Budapesti Káldor Miklós kollégiummal a programot indítani. A programhoz, Budapest 40
km-es körzetében kerestek települést. Szerencsére sikerült Domonyt megtalálni. Kevés még a
program, a elnőtteket szeretné bevonni. Szülői segítségre is szükség van a gyerekekhez! Hiányolja,
hogy nem ösztönözték a gyerekeket! Drogproblémára, lakossági fórumot hívott össze, de kevesen
jöttek el! Intézményvezetők, doktornő készségesek voltak! Topolánszki Ákos is készséges,
segítőkész volt, helyzetelemzést végeztek. Őszre reméli elindul a dolog! Szülők nem álltak a
sarkukra, nem tapasztalta! Így nem várhatnak semmi változást! Kéri keressék, és tegyenek az
ügyért!
Pauló Pál János települési képviselő:
Köszönti a megjelenteket. Az aláírásgyűjtő íven ő is rajta volt! Kiáll a nagyközönség elé, konkrét
kérdés nem hangzott el, de megpróbál válaszolni! Tudni kell, hogy 12 évre megy vissza, Menotti
nélkül nem volt rendezvény! Lelke, szíve vitte, adományokat osztott! Becsülete van! Látja, hogy mi
van a fölvégen, az ott élők tehetnek érte, kaszával! GRATULÁL Zsoltna, elmondja, hogy hívő
ember ő is! Sikert kíván a kezdeményezéshez, polgármester, lehet tagja lesz a gyülekezetüknek, ha
támogatja! Gyulának segített, csatlakozott, jó labdarúgó csapat is van, teszik a dolgukat és
eredménye van. Bangó József (Papuj) barátja, szoborügyre, polgármester kezdeményezésére,
Alapítvány csinálta a szobor programot, mely egy műalkotás. Horváth Gyulának és a
polgármesternek nagy munkája van benne. Játszótér építésére, már helyszín is ki volt jelölve.
Költségvetés, amiről szó van, parlament leossza a falunak, és a saját bevételekből tevődik össze.
Segélyekből nem lehet munkabért adni! Míg volt forrás, nyert ügy volt! Már nem tudnak semmit
értékesíteni. Rájöttek, segítséget adnak a működésre! Az iskolára, óvodára 20 MFt elment. Iparűzési
adóból kevés pénz érkezik az önkormányzathoz. Nemes célra, az oktatásra ment a pénz,
értékesítésből! Az iskolát államosították. Reményt ad, hogy felemelkedés lesz. Falu fejlődésére,
nem tudtak összeget csoportosítani! Ki kellett gazdálkodni a plusz pénzt!
Nemecz János települési képviselő:
Pali bácsi, pénzügyi bizottsági ülést tartott, hallották, a költségvetést 2011-ben , hallották a notórius
nem fizetők miatt 20 MFt hátralék volt, ami nem volt betervezve! Önrész nélkül, nem lehet pályázni
semmire. Mit csináltak a faluban? Jónás József (Genyo) területét szerették volna szebbé tenni,
szemét elhalmozás megtörtént!
Bangó József lakos:
A cigányok miatt nincs rendezvény a faluban! Cigányok miatt nincs iskola, elviszik a gyerekeket!
Az étkeztetés állami pénzből történik. A programokon mennyi magyar vesz részt? Amíg
cigánygyűlölet lesz, nem lesz itt semmi! Kastélyt is el lehet adni!
Pauló László PEB elnök:
Köszönt minden megjelentet, bemutatkozik, a Hivatallal szemben lakik 44 éve. Megkérdezték tőle,
hogy támogatja-e, hogy legyen közmeghallgatás? Támogatta! Legyen, ha valaki kezd valamit.
Túlzás, hogy háborúskodás van. Tájékoztat, hogy nincs háborúskodás! Vita, van! Domonyban drog
probléma, nem önkormányzati hatáskör! Polgármester nem tehet semmit! A szülők tehetnek.
Programokra, a költségvetés tárgyalása során, parázsviták szoktak lenni, és ez rendbe is van így!
Maradékot tudnak szétosztani, amíg kifizetetlen számlák vannak, nem lehet osztani! Nem a
képviselő-testület akadályozza a programokat, pénzt, tehet bárki hozzá! Segíteni is z tud, aki
napközben itthon van! Kérdést kell feltenni, mit tehetek Én! Változásért tenni kell, az első volt
2013-ban aki felajánlott 5 MFt-ot felajánlott! Domonyban vannak cigányok és nem cigányok.
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Elviszik a gyerekeket az iskolából, 15 éves probléma. Játszótérre, aki érintett, döntsön. A szoborra,
senki nem mondott nemet, 5 Mft-ba került ez a szinfolt a falunak! Lesz alkalom október 5.-én,
választás, szavazni lehet, mindenkinek! Köszöni!
Horváth Gyula települési képviselő:
Eloszlatja a tévhitet az etnikai problémáról. Domony szolíd falu! Szó sincs arról, hogy a
drogfogyasztás roma kérdés, magyaroknál is jelen van! Egyetért, Pauló László képviselővel, szülői
közösséget kell összehozni!
Kondri Lajos lakos:
A Bajcsy-Zsilinszky utca Völgyi utcánál a szag ellen, kér tenni!
Tantó Csaba polgármester:
A szolgáltatót megkeresték ebben az ügyben!
Bangó József lakos:
A rába steigerek, ne jöjjenek be a faluba, fizetnek érte, hogy bejöjjenek?
Tantó Csaba polgármester:
Célutuk van, nem lehet megtiltani, ha a rendőrség megengedi a behajtást! Munkahely problémára,
57 embernek biztosítottak munka lehetőséget, bejelentett munkahelyre, 30 főt felvettek, 12 fő
dolgozik jelenleg! Aki akar dolgozni, lehetősége lenne rá! Kábítószer -tudják ki csinálja, de nem
jelenti fel senki!
Nemecz János települési képviselő:
Árvíz is volt!
Tantó Csaba polgármester:
Szoborkérdéshez, önkormányzati pályázat volt, elmeséli a történetét, Sára Sándor filmrendező
segített a pályázatban, kilobbizásban. Köszöni mindenkinek, aki részt vett a munkában!
Augusztini Tamás lakos:
Köszönt minden megjelentet. 2008 óta figyeli Domony munkáját. Aki nem rátermett, ne végezzen
munkát! Jött, és hozott ide embert, rendőrkapitányt megkereste, akörzeti megbízott is. Elmondja,
hogy mit végez a rendőr! Vagyona van Domonynak és Domonyvölgynek! Utat kell mutatni a
polgármesternek, képviselő-testületnek! Tüzifát, miért nem igényelhet? Bűzr, elmondja, hogy mitől
van! A sorompónál feldöntötték a táblákat, ő végig vitte az ügyet! Temető, ravatalozó,
kamerarendszer? Polgárőrség? Van pályázat, ahova nem kell alap! Lehetőségek vannak, segítséget
is lehet kérni! Fejekben kell rendet rakni! Utána kell járni a dolgoknak! Domonyiak vannak most
jelen! Nem történt semmi! Az jelentkezzen polgármesternek, képviselőnek, aki tud tenni a faluért!
FA ültetéssel mi van? Földutakkal kapcsolatban, rendelet van, hogy lehet használni!
Tantó Csaba polgármester:
Domonyról beszélünk, Domonyvölgy Domonyhoz tartozik! A fa ültetéssel kapcsolatban, idősek
otthona épült volna, és ezért lett a fa ültetve! Az utakról-a kpm kezelésében vannak, a kidöntött
táblákat ők intézik!
Augusztini Tamás lakos:
Milyen polgármester Tantó Csaba?
Tantó Csaba polgármester:
Segíteni kellett volna, nem látta senki! Kamerapályázat, nem nyert!
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Augusztini Tamás lakos:
Linkség az egész, azt mondta neki az alezredes, pedig segíteni akart! Elmondja, aki hozzá fordult a
faluban, segített neki! Egyedül, háborút nem lehet nyerni! Mi a cél? Mi a fejlődési irány?
Tantó Csaba polgármester:
Ravatalozót szeretnének csinálni!
Horváth Gyula települési képviselő:
Etnikai alapokra, nem lehet problémákat tenni! Fölső végbe, látott részeg embert! Elmondja, hogy a
gyengébb képeségű gyerekeket korrepetálnak, és ezt jól veszik!
Kissné Gyúró Ilona települési képviselő:
Iskolán belül, nincs probléma a cigánysággal. Állami segítséggel, önálló iskola legyen a Domonyi
iskola! Polgármester ezért tesz!
Wildmann József lakos:
Kérdezi, mikor épül meg az idősek otthona, nincs határidő?
Tantó Csaba polgármester:
Az állam fogja megépíteni, valószínűleg, jelenleg a szociális otthon lakói művelik a területet.
Dr. Kárász János Üdülőszövetkezet elnöke:
Elmondja, 11 éve lakik Domonyban. Segíteni tud a roma kérdésre. Más társadalomrétegződésben
vannak! 650 üdülőtelek van. A különbség a falu és köztük, hogy önszerveződésük megoldja a
problémákat, társadalmi munkában. Rendszeresen munkatervet készítenek. Közösségi házuk is van,
8-10 alkalmat tartanak. Női egyesület is volt Domonyvölgyben. Adakoztak a buszmegállóra.
Keresztet is adtak a domonyvölgyi temetőbe. Dolgoznak a képviselők, sport van, Kék Nefelejcs
Hagyományőrző csoport is van, Nyugdíjas klub is van! Ökölvívást lehetne a romák részére nekik
találták ki! Megígéri, utánéz, hogy lehet szakcsoportot létrehozni? 12-14 éves gyerekekkel lehet ezt
kezdeni, szívesen segít! Hulladék lerakás probléma volt Domonyvölgyben! Három méteres
fakeresztet állítanak, az információs táblával (Vándorkeresztet)
Horváth Gyula települési képviselő:
Továbbgondolkodásra adott okot, az elhangzottak! Közéletbn, sok roma megtalálható! Cigánynak,
máshoz van identitása! ökölvívást romáknak találták ki- a fogalmakat tisztázza! Drogkérdésre,
logikus sorrendet tud felállítani! Hatékony intézkedés nem történt! Köszöni Kárász Úr segítségét.
Közösség módjára kell viselkedni!
Augusztini Tamás lakos:
A rendőr nem végzi tevékenységét, elmondja. A jó helyre kell szólni! Neki lehet szólni. Ígéri,
idegesíteni fogja a képviselőket és a jegyző asszonyt! Falu helyzetét kell megoldani! Segíteni jött
ide!
Tantó Csaba polgármester:/
Közéletbe, Tamás nem vett részt!
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárja.
K.m.f.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző
Jegyzőkönyvvezető
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