JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, vendégeket, a négy éves ciklus utolsó
alkalmából, Szent Mihály napján Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a
megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Napirendi pontokra javaslatot tesz, az Óvodavezető
kérésére a Kiscsillag óvoda költségvetési előirányzat módosításmegtárgyalása az 1. napirendi
pontra, történő cseréjét kérte. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták és 7 igen
szavazattal a napirendet, az alábbiak szerint elfogadják.
NAPIREND
1.) Kiscsillag Óvoda költségvetési előirányzat módosításának megtárgyalása
2.) Domony Község Önkormányzat 2014. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
beszámoló
3.) Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) rendelete a
2014.évi költségvetésről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló rendelet
módosítása
4.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének közterületek elnevezéséről szóló
rendelet megtárgyalása és elfogadása
5.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása
6.) Egyebek
1. NAPIREND
Kiscsillag Óvoda költségvetési előirányzat módosításának megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A logopédia, fejlesztésre szóló megbízási díjakat, nem tervezte be az óvoda a költségvetésbe, ezért
szükséges az előirányzat módosítása.
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Tájékoztatásul mondja, hogy újabb SNI-s gyermeknek érkezett papír, akinek az ellátása szükséges!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Kiscsillag óvoda, 232.500,-Ft összeggel történő költségvetési előirányzat
módosítását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
41/2014.(IX.29) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiscsillag Óvoda kérelme költségvetési
előirányzat módosítása a megbízási díjak fedezetére.
Képviselő-testület a Kiscsillag Óvoda költségvetés előirányzatát 232.500,-Ft összeggel módosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2 NAPIREND
Domony Község Önkormányzat 2014. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
beszámoló
Tantó Csaba polgármester:
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Pénzügyi bizottsági ülés nem volt. Kéri, hogy tegyék fel a
kérdéseket.
Bognár Józsefné jegyző:
Az javasolja, hogy az elejétől kezdve nézzék át a kiküldött anyagot, és beszéljék meg.
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy az iskola elszámolásával kapcsolatban, a 2012. évre történt meg az elszámolás és
erre az évre vonatkozóan történt meg a kifizetés. A 2011. évről nem történt meg az elszámolás!
Pauló László PEB elnök:
Kéri, hogy zárják le az iskola ügyét!
Tantó Csaba polgármester:
Számszerűséget nem küldött Iklad, nem írták le az elszámolást!
Bognár Józsefné jegyző:
Telefon beszélgetését Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadóval, tolmácsolja, melyben a
felmerült kérdésekre a magyarázatot megadja.
Tantó Csaba polgármester:
Mivel a magyarázatot megkapták, az önkormányzat 2014. I_II. negyedévi gazdálkodásának
teljesítéséről szóló beszámolót szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
42/2014.(IX.29) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzatának 2014. I. félévi költségvetése végrehajtásáról
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló-2012. évi
CXCCV. Törvény 87. §-a alapján Domony Község Önkormányzata 2014. !. félévi
költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja:
A. Domony Község Önkormányzata 2014. évi I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz. és a 2/a. sz.
mellékletek szerinti bontásban 67.003. eft összegben.
B. Domony Község Önkormányzata 2014. évi I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az
1/a. sz. melléklet szerinti bontásban 80.207. eft összegben,
C. Domony Község Költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz.
mellékletek szerinti bontásban hagyja jóvá.
D. Domony Község Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és
kiadásainak összegét a 4. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3. NAPIREND
Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) rendelete a 2014.évi
költségvetésről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló rendelet módosítása
Tantó Csaba polgármester:
Mindenki áttanulmányozta a kiküldött előterjesztést, és kiderül belőle, hogy 24 MFt-al meg kell
emelni a költségvetési előirányzatot.
Kissné Gyúró Ilona települési képviselő:
Nem látja a bevételi oldalt!
Pauló László PEB elnök:
A 7 Mft-ot nem látja, honnan érkezett a 7 Mft!
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Telefonon közli, hogy az állami támogatás nincs betervezve, az állam kompenzál, az
Idegenforgalmi adó elvonásért cserébe! Felsorolja, és elmagyarázza az előirányzat módosítást. A
számlák már kifizetésre kerültek, az előirányzatot módosítani szükséges, a számlák kifizetése saját
bevételből történt! Az előirányzat módosítás a könyveléshez szükséges!
Kissné Gyúró Ilona települési képviselő:
Nem tudja, hogy honnan jött be a bevétel!
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
A bevételi oldalt meg kell nevezni, hogy a mérleg egyensúlyban legyen.
Tantó Csaba polgármester:
Köszöni Mariannak a tájékoztatást!
Pauló László PEB elnök:
Az a kérdése, honnan van a bevétel? Honnan lett 7 Mft bevétel?
Tantó Csaba polgármester:
A faluban sok minden van, amit el kell végezni, és meg is kell majd! A faluba nem jön be a víz,
mert az árkok meg vannak csinálva! A domonyvölgyi utak rendezve lettek, a temetőbe egy nagy
placc lett csinálva!
Nemecz János települési képviselő:
Azt hallotta valakitől, hogy Domonyban-Domonyvölgyben akkora kesze-kuszaság van, mint a
megyében sehol!
Tantó Csaba polgármester:
Szolgalmi útnak lennie kell, a Hegyalja utca mögött
Pauló Pál János alpolgármester:
Példát mond, 11,5 Mft miből van az önkormányzatnak!
Tantó Csaba polgármester:
Az elvégzett munka, folyamatosan lett kifizetve, meg lett spórolva a pénz, és a kifizetés abból
történt meg.
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Pauló László PEB elnök:
Az üléseken nem hallotta, hogy megrendelésre kerültek a munkák!
Pauló Pál János alpolgármester:
A domonyi polgárok elküldik, ezért a dologért a fenébe!
Tantó Csaba polgármester:
Önkormányzat feladata megoldani a problémákat!
Pauló László PEB elnök:
Nem a munka elvégzésében kételkedik! Nem hiszi, hogy annyi órát dolgoztak a gépek!
Tantó Csaba polgármester:
Kérdezi a képviselőket, az előirányzat módosítással, mi legyen?
Pauló László PEB elnök:
Nem látja azt, hogy az összeg módosítása jogos lenne! Nem dolgoztak annyit a gépek!
Pauló Pál János alpolgármester:
Legyen tanulságos ez az eset! Elkerülhető lehetett volna, ha képviselő-testület az összegszerűségről
tudott volna!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.17.)
rendelete a 2014.évi költségvetésről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló
rendelet módosítását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 2 igen szavazattal, 1
nem szavazattal 4 fő tartózkodása mellett a rendeletmódosítást, nem fogadta el.
Tantó Csaba polgármester:
Az elmúlt évben is támogattuk Dr. Lénárd Magdolna háziorvos részére a rendelő felújítását. AA
doktornő azt kéri a testülettől, hogy a költségvetésben meghatározott összeget a lakás felújításra
szeretné átcsoportosítani.
Dr. Lénárd Magdolna háziorvos:
Elmondja, hogy az orvosi lakás vizesblokk rendbetétele, halaszthatatlanul szükséges! Elmondja,
hogy ami pluszt a hozzátesz a kifizetéshez, azt a lakásbérletet lelakná!
Nemecz János települési képviselő:
Költségvetés készítése szükséges a munka elvégzéséhez!
Pauló Pál János alpolgármester:
A munkát el kell végezni!
Pauló László PEB elnök:
A költség ki fog derülni, ha fel lesz mérve a munka!
Tantó Csaba polgármester:
A költségvetésben betervezett 280 eFt-hoz, még 220 eFt-ot hozzátenni, így 500 eFt támogatást
javasol a doktornő részére megszavazni a lakás vizesblokk rendbetételére A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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43/2014.(IX.29) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Lénárd Magdolna háziorvos kérelmét az
orvosi lakás vizesblokkjának rendbetételére, megtárgyalta.
A képviselő-testület a költségvetésben meghatározott, orvosi rendelőre 280 eft összeghez (mely
összeget az orvosi lakásra fordít) 220 eft összeget tesz hozzá, így 500 eft összeggel támogatja a
kérelmet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének közterületek elnevezéséről szóló
rendelet megtárgyalása és elfogadása
Bognár Józsefné jegyző:
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. §. (3) alapján a
képviselő-testületnek rendeletet kel alkotni a településen lévő utcanevekről és házszámozásról. Kéri
a képviselő-testület tagjait a az előterjesztett rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja az utcanevekről és házszámokról szóló rendeletet. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzat Képviselő testületének
7/2014.(IX.29.) KT sz. rendelete a településen lévő,
az utcanevekről és házszámozásról

Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország helyi Önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (3.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1.§.
Azoknak az elnevezéseknek, amelyeket a települések belterületén elhelyezkedő, gyalogos és
járműközlekedésre szolgáló közterületek egyedi megjelölésére alkalmaznak: út, útja, utca, köz,
sor, fasor, feljáró, lépcső, tér, tere, köztér, liget, kert, park, sétány- „utcanév" gyűjtőnevük.
2.§.
Az utcánál nagyobb, a település egészénél kisebb területrészek - városrészek, lakónegyedek,
körzetek, más csoportok - neveit „településrész" - névnek nevezzük. A településrész
megnevezések a városi térképeken szerepeltethetők.
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II. fejezet
Az utcák és településrészek elvezésének általános szabályai
3.§.
(1) A névadás tárgyául olyan területi egységeket kell meghatározni, amelyek megközelítési
lehetőségük révén és utcaképi megjelenésükkel az egyértelmű tájékozódást szolgálják.
(2) Minden utcát el kell nevezni. Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, háztömbbelsőt
kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént.
(3) Minden házszámnak valamelyik utcához kell tartoznia, utcanevek viszont lehetnek házszámok
nélkül is.
(4) A lakótelepi beépítettség településrészeknek is lehetőleg utca jellegű elnevezéseket kell adni.
Kisebb lakótelepi tömbök áttekinthetően elhelyezkedő épületei folyamatosan is számozhatók, ilyen
esetekben a tájékoztató térképvázlatok igazítanák el.
4.§.
(1) Az új utca nevét közvetlenül a terület kisajátítása vagy közterületként való bejegyzését követő 3
hónapon belül kell megállapítani.
(2) Amennyiben a városrendezés során olyan területet építenek be, ahol korábban utcák nem voltak,
a kialakítandó utcákat a beépítési terv jóváhagyásával egy időben kell elnevezni.
(3) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön eljárás
nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja.
5.§.
A hasonló megjelenésű utcák csoportját ajánlatos területegységenként, esetleg irányuk alapján egy
adott fogalomkör tagjairól elnevezni.
6.§.
Élő személyről utcát elnevezni tilos. Kiemelkedő személyekről haláluk után 20 év elteltével lehet
utcát elnevezni.
7.§.
(1) Elő és utótagjukban, vagy csak előtagjukban azonos, illetve alakilag hasonló utcanevek-a
megtévesztő hasonlatosságok elkerülése miatt - nem adhatók.
(2) Hiányos szerkezetű utcanév nem adható.
(3) Utcanévként római vagy arab számot szerepeltetni tilos.
(4) Az idegen eredetű, a nehezen kiejthető és a mesterkélt szavakat az utca elnevezéseknél kerülni
kell.
(5) Az utcanév adásánál tömörségre, közérthetőségre kell törekedni. Figyelemmel kell lenni a helyi
vonatkozásokra, valamint az elnevezés és az utcakép összhangjára.
III. fejezet
Az utcanév használata és megváltoztatása
8.§.
A hivatalosan nyilvántartásba vett utca neveket teljes alakjukban kell használni. Az utca neveket
alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, azokat rövidíteni is csak a helyesírási
szabályok szerint lehet.
9.§.
Domony Község Önkormányzata a helytörténeti szempontból jelentős utcaneveket védetté
nyilváníthatja. A védett utcanév nem változtatható meg.
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10.§.
(1) Ha a városrendezés vagy beépítés következtében valamely utca több részre osztódik, és így
egységes utcaként megszűnik, az elkülönült résznek más nevet kell adni. Az utca eredeti nevét
lehetőleg az eggyel kezdődő házszámú útszakaszon kell meghagyni.
(2) Ha az utca városrendezés, beépítés vagy valamely más területhez való csatolás miatt teljes
egészében megszűnik, akkor - külön intézkedés nélkül — az elnevezését is törölni kell az utcanévjegyzékről.
(3) A törölt utcanév csak akkor adható ki ismét, ha ugyanott új utcát alakítanak ki.
IV. fejezet
Az utcanév nyilvántartása
11.§.
(1) A város utcáinak nevét jegyzékbe kell foglalni és a változásokat napra készen, kell vezetni.
Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, amelyet a Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartási
adatai alapján a Műszaki Iroda vezet.
(2) Az utcanévjegyzék rovatai:
a. sorszám,
b. az utcanév elő- és utótagja,
c. az önkormányzat határozatának száma,
d. az elnevezés időpontja,
e. az utcaelnevezés alapja,
f. utalás a korábbi névre (nevekre),
g. a védettség, a névváltozás, névtörlés időpontja,
h. a területrész meghatározása, vagy körülírása,
i. településrészhez való tartozás rögzítése,
j. egyéb.
(3) Az utcanévjegyzék melléklete az önkormányzati határozatok alapján folyamatosan korrigált
térkép, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és számozását kell bejelölni.
V. fejezet
A házak számozásának szabályai
12.§.
Az utcában az ingatlanokat (épület, beépítetlen telek), a közterületről jól látható házszámtáblával
kell ellátni.
(1) Minden utca házainak számozása 1-el kezdődik, a főútvonalak esetében a főútvonali
torkolattól kezdődik.
(2) A vonalszerű közterületeken, a számozás irányában haladva, a jobb oldal a páratlan, a bal oldal
a páros számok helye.
(3) A csak egyik oldalon beépíthető utcák telkei folyamatosan számozandók. A foltszerű
közterületek számozása is folyamatos, a számozást a központ felől becsatlakozó utca jobb
oldalától kezdve az óramutató járásával ellentétes irányba kell végezni. Az ingatlanok későbbi
megosztása esetén a házszámot az ABC kisbetűivel kell megkülönböztetni. Telekegyesítéskor a
házszámokat is össze kell vonni.
13.§.
A házszámtábla az utca nevét és a ház sorszámát mutatja. Azokon a helyeken, ahol a tájékoztatás
az egyes lépcsőházak, épületrészek megkülönböztetését is szükségessé teszi, a házszámtáblát
lépcsőházanként kell elhelyezni. A lépcsőházak jelzésére a házszámot az ABC nagybetűivel kell
megkülönböztetni.
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14.§.
A táblákat területenként - utcánként egységesen úgy kell elhelyezni, hogy azok közterületről jól
láthatók legyenek.
VI. fejezet
A településrész-név, az utcanév és a házszám megjelölése
15.§.
(1) A város idegenforgalmilag jelentős pontjain - az egész belterületet, benne a településrész
neveket, az összes utcát, utcaneveket is feltüntető - nagymérető szabályos térképet kell
felállítani.
(2) Ezeket a térképeket évente felül kell vizsgálni.
16.§.
(1) Az utca névtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon
(továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is) ki kell fűggeszteni.
(2) Az utcanévtábla szövegének meg kell egyeznie az utcanévjegyzékben szereplő írásmóddal.
A megváltozott utca és házszámtáblákat legalább egy évig eredeti helyükön kell hagyni - a felirat
olvasását nem akadályozó - átlós irányú, piros színű áthúzással.
17.§.
(1) Az utca névtáblákat egységesíteni kell.
(2) A műemléki jellegű, illetve védett településrészeken az utcanév és házszámtábla a szabványtól
eltérhet.
18.§.
Az utcanév- és házszámtáblákat az épület felületi díszítésével, más köztáblákkal (közlekedési és
közműjelzések, műemlék-jelző táblák, emléktáblák, földmérési és egyéb jelek, jelzések,
feliratok) a cégtáblákkal és kiegészítőikkel kellő összhangban kell kifüggeszteni.
19.§.
Az utca elején a névadó személyt, fogalmat, eseményt ismertető tábla helyezhető el. Az ilyen
emléktáblák létesítéséről, feliratának szövegéről és jellegéről az önkormányzat határoz.
VII. fejezet
Hatásköri és eljárási szabályok
20.§.
(1) Az utcanév megállapításának, védetté nyilvánításának és az emléktábla létesítésére vonatkozó
javaslatot az Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága terjeszti a Képviselő-testület elé.
(2) A bizottság a döntési javaslat előtt gondoskodik az érintett lakosság véleményének
megismeréséről.
21.§.
Az utcanevek megállapítását, megváltoztatását, törlését, védetté nyilvánítását a helyi sajtóban közzé
kell tenni.
22.§.
Az utcanévjegyzék és a közterületi névmutató térképvezetése a Polgármesteri Hivatal feladata.
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23.§.
(1) Utcanév megállapításakor, változtatásakor, valamint megszüntetésekor a lakosság, továbbá
az érintett ingatlan-nyilvántartási-, közlekedési-, postai szervek, a mentők és a tűzoltók
tájékoztatása a Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utca névtáblák
kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a
házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos
ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(3) Az utcanévadást követően az új táblákat 6 hónapon belül fel kell szerelni.
24.§.
Új utcanév és házszám kialakítása után az állampolgárok kötelesek új, lakcímet igazoló hatósági
igazolványt igényelni. A népesség-nyilvántartás adataiban történő változás bejegyzéséről a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
VIII. fejezet
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melyről a jegyző gondoskodik.
Domony, 2014. szeptember 29.
Tantó Csaba.
polgármester

Bognár Józsefné.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. október 1.
Bognár Józsefné
jegyző
5.) NAPIREND

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása
Tantó Csaba polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz
történő csatlakozásról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
44/2014.(IX.29) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat a
felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére
kiírandó Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának általános
szerződési feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Az elévült adótételek törléséről szóló tájékoztatót minden képviselő megkapta, javasolja a határozat
javaslatot elfogadni. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal 1 fő
nem szavazott, a következő határozatot hozta:

45/2014.(IX.29) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.853.616.- Ft (208 tételből álló)
1-500.000,-Ft közötti tartozás
( 35.550.-Ft talajterhelési díj
345.504.-Ft, iparűzési adó,
681.054.-Ft, gépjárműadó
705.708.-Ft, késedelmi-pótlék)

hátralék, mint elévült adótételek törlését az államháztartásról szóló hatályos 2011. évi CXCV. tv.
97. §, a számvitelről szóló hatályos 2000. évi C. tv. 3. §-a és az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 162 §-a, 164. §-a alapján tudomásul veszi.
Határidő: azonnal, (illetve 2014. december 31- ig)
Felelős: Bognár Józsefné jegyző
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Az 1000,-Ft alatti adótételek törlésére szóló tájékoztatót szintén megkapta a testület, és elfogadásra
javasolja a határozat javaslatot. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
szavazattal 1 fő nem szavazott, a következő határozatot hozta
46/2014.(IX.29) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.766,-Ft – 33 tételből álló – túlfizetés és
17.694,-Ft – 335 tételből álló – hátralék, mint 1.000,-Ft alatti adótételek törlését az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 97. §, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. Törvény 43. §. (8) bekezdése alapján tudomásul veszi.
Felelős: Bognár Józsefné jegyző
Határidő: azonnal
c.)
Tantó Csaba polgármester:
A domonyi Női kar, 100.000,-Ft összegű támogatási kérelemmel fordult a testület felé. A
költségvetésben a civil szervezetek részére a támogatás be volt tervezve. Javasolja a kérelem
támogatását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
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47/2014.(IX.29) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a domonyi Női kar kérelmét 100.000,-Ft
összegű támogatásról megtárgyalta.
A képviselő-testület döntése, hogy a 100.000,-Ft összegre szóló kérelmet támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tantó Csaba polgármester:
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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