JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28.-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 6 fő jelen van. Napirendi pontokra
javaslatot tesz, 1. napirendi pontra, Rendőrőrs beszámolóját kéri. A képviselő-testület tagjai az
elhangzottakat megtárgyalták és 7 igen szavazattal a napirendet, az alábbiak szerint elfogadják.
NAPIREND
1.) Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról beszámoló
2.) Pszichiátriai betegek Otthon melletti terület hasznosításának megtárgyalása
3.) Domony Napköziotthonos Óvoda Óvodavezetői pályázat kiírásának megtárgyalása
4.) Domony Napköziotthonos Óvodai beiratkozásának kiírása
5.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2013. évi Költségvetést megállapító 3/2013.
(III.01.)sz rendelet módosításának megtárgyalása.
6.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2013. évi Költségvetésének
végrehajtásának megtárgyalása.
7.) Egyebek
1. NAPIREND
Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról beszámoló
Gódor Ferenc rendőr alezredes:
A központi beszámolót mindenki megkapta A Kapitánysági beszámoló érkezett a Rendőrőrsökre
Az elmúlt időszakban nem a számok tükrét nézik, az önkormányzat véleményét kérik ki!
Domnyban 67 bűncselekmény történt, közterületen 11. Van mit tenni a közbiztonságért! Nagyobb
probléma nincs Domonyban. Alkohol, drog hatása alatt történtek a bűncselekmények.
Horváth Gyula települési képviselő:
Köszöni a beszámolót! A kábítószer fogyasztók követik el a bűncselekményeket. Ez ellen próbál
tenni! Komplex és speciális esetekről van szó! Eszköztelenek, hogy tenni tudjanak valamit!
Támogatást kellene nyerni ilyen célra! Egyenlőre, improvizálnak! Elmondja, hogy nála 22 fő
gyermek kopogtatott be, a gyógyulásért! Ők javulni látszanak! Domonyban, tudomása szerint 8
helyen lehet a kábítószert beszerezni!
Nemecz János települési képviselő:
Kérdezi, mennyi drog díler lett megfogva? Ez érdekelné! Mert szerinte egy sem!
Gódor Ferenc rendőr alezredes:
A megelőzés a lényeg! A rendőrség a legvégső fázis! Kutya megtalálja a kábítószert. A terjesztőket
kell megfogni!
Horváth Gyula települési képviselő:
Felajánlja, hogy üljenek össze a rendőrséggel megbeszélni a lehetőségeket!
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Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy jó a kapcsolata az önkormányzatnak a rendőrséggel! Minden rendben van, csak
kevesen vannak a rendőrök!
Pauló Pál János települési képviselő:
Tudja, hogy milyen a jelen viszonyok között dolgozni! Személyi állományban is lát változást!
Egyetért Horváth Gyula képviselővel! Fontos dolognak tartja, hogy segítenek a rendőrök.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Pest Megyei Rendőr - Főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság 2013.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és
6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
16/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr - Főkapitányság
Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Elköszön Gódor Ferenc rendőr alezredes.
2. NAPIREND
Pszichiátriai Betegek Otthon melletti terület hasznosításának megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A fenntartó megkereste az önkormányzatot, terület használatra. Jó a kapcsolat a lakók, és dolgozók
között.
Menyes-Koczka Klára Pszichiátriai Betegek Otthon Intézményvezető:
Bízik, hogy a területhasználatot megkapják, Ez jó lakóknak. A dolgozók koordinálják a munkát, a
saját költségvetésből vesznak magokat, stb. Az idén lesz 60 éves az intézmény, szeretnék együtt
ünnepelni. A képviselő-testület, segítő támogatásában bíznak!
Pauló Pál János települési képviselő:
Örömmel vette a kezdeményezést, és támogatni tudja!
Tantó Csaba polgármester:
Domonyi Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona (2182 Domony, Fő út 93.), intézmény melletti
517/5 hrsz-ú, 700 m2-i állami földön, földhasználati illetve szocioterápiás célú megművelésére
szóló kérelmét támogatja. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
17/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Domonyi Törődés Pszichiátriai Betegek
Otthona (2182 Domony, Fő út 93.), intézmény melletti 517/5 hrsz-ú, 700 m2-i állami földön,
földhasználati illetve szocioterápiás célú megművelésére szóló kérelmét megtárgyalta és támogatja
a kérelmet, hozzájárulását adja a kezdeményezéshez.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
Domony Napköziotthonos Óvoda Óvodavezetői pályázat kiírásának megtárgyalása
Bognár Józsefné jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2014.07.31-én lejárt az óvoda vezető megbízása, ezért
törvény szerint ismét pályázat kiírása szükséges.
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
A Nemzeti köznevelési törvény 67.§-ra hivatkozik, a pályázat mellőzhető, ha a fenntartó elégedett
az óvodavezető munkájával.
Pauló Pál János települési képviselő:
Elmondja, hogy nem törvényt ismerő. Határozott ideig tartó (5 év) vezető van. Nem érti a Márti
felvetését, máshonnan közelíti meg a kérdést!
Horváth Gyula települési képviselő:
Javasolja, a törvényi feltételek legyenek megnézve!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Fölösleges körnek tartja a pályázat kiírását!
Pauló Pál János települési képviselő:
Azt látja, Márti valamitől fél!
Kmety Mihály települési képviselő:
Érintettséget jelent be. De javasolja, azt az egy mondatot a törvényből elolvasni!
Pauló László PEB elnök:
Változtatni akar az önkormányzat! Törvény megengedi, hogy ne legyen pályáztatás, ha meg vannak
a vezető munkájával elégedve!
Tantó Csaba polgármester:
A képviselő-testületnek van lehetősége választani!
Pauló László PEB elnök:
Nem látja akadályát, hogy augusztus 1-től ne legyen vezetője az óvodának!
Tantó Csaba polgármester:
Ahogyan gondolja a testület. Szavazásra bocsátja a Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezető
munkakör betöltésére szóló pályázat kiírását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és
5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
18/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezető
munkakör betöltésére szóló pályázat kiírását megtárgyalta, és saját hatáskörében eljárva, úgy
döntött, hogy nem ír ki pályázatot.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Tantó csaba polgármester:
Az óvodavezető megbízásának hosszabbítását ismét 5 évre szavazásra bocsátja. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
19/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, KMETYNÉ BOHUNKA
MÁRTA 2182 Domony, Fő út 96. sz. alatti lakos óvodavezetői álláshelyre munkakör betöltését
meghosszabbítja, pályáztatás nélkül.
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
Bognár Józsefné jegyző:
Törvényeségi észrevétel: Jelzi, hogy az óvodavezető kinevezése törvénysértő, nincs meg a
végzettsége jelenleg a megbízásához! Ebben az esetben a fenntartó (Önkormányzat, Képviselőtestület) köteles a pályázat kiírását megtenni.
szünet
4. NAPIREND
Domony Napköziotthonos Óvodai beiratkozásának kiírása
Bognár Józsefné jegyző:
Az előterjesztés minden képviselő megkapta, a 2014/15-ös tanév kiscsoportjába 2014. május 12-től
május 16-ig tart a beiratkozás, amit a Polgármesteri Hivatal készített el!
Pauló László PEB elnök:
Kéri a honlapra is feltenni a beiratkozási figyelmeztetést!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Napköziotthonos Óvoda 2014/15-ös tanév kiscsoportjába 2014. május 12-től
május 16-ig tartó a beiratkozást. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és a következő
határozatot hozta:
20/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, a Napközi Otthonos Óvodában a
2014/15-ös tanév kiscsoportjába 2014. május 12-től május 16-ig tart a beiratkozás.
Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik a harmadik
életévüket.
Felelős: polgármester
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Határidő: 2014. május 12.
Tantó Csaba polgármester:
-Védőnői tanácsadó közegészségügyi hiányosságai
Konkolyné Korita Mariann védőnő:
Elmondja, hogy utánanézett és a személymérleg a legdrágább!
Pauló László PEB elnök:
Megkérdezi a polgármestert,hogy 300.000,-Ft-ért meg tudjuk venni?
Konkolyné Korita Mariann védőnő:
A festés és a nyílászárók mázolása is kimaradt!
Tantó Csaba polgármester:
A közmunkásokkal meg lehet oldani a festést!
Pauló Pál János települési képviselő:
Rátermett vezető a védőnő! Várta volna a jelzését, a problémákra. Ez a felelősség! Minősíti azt is
aki ott dolgozik! Ejnye-ejnye! A konzekvenciát levonja!
Pauló László PEB elnök:
Kérdezi, hogy intézkedés történt-e?
Bognár Józsefné jegyző:
Telefonon kereste meg a népegészségügyi intézet. A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a
döntés!
Pauló László PEB elnök:
A levélre, írásban kellett volna reagálni! Kéri, ha határidő van valamire, legyen válasz írva!
Tantó Csaba polgármester:
Szakaszosan kell pótolni a hiányosságokat! Levél meg lesz írva, hogy az anyagi lehetőségeknek
megfelelően lesznek a hiányosságok elvégezve!
5. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2013. évi Költségvetést megállapító 3/2013.
(III.01.)sz rendelet módosításának megtárgyalása.
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy az előirányzatot szükséges módosítani, 157.975,-eFt-ra módosul a őösszeg.
Elmondja, kötelező a testület elé behozni. Szerkezetátalakításra adta a kormány.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a 2013. évi költségvetés megállapító 3/2013. (III.1.) sz. rendelet módosítását.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal a következő rendeletét
alkotja:
DomonyKözség Önkormányzatának
5/2014. (IV.28.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 3/2013.
(III.01.) sz. rendelet módosításáról
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Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete az AHT-ról szóló 2011. évi CXCV tv.34.§--a
lapján 3/2013. (III.01.) évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
A 3/2013. (III.01) rendelet 3-§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
1.§. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 11.330.eFt-tal megemeli, így a
konszolidált bevételi főösszeget 157.975 eFt-ra a konszolidált kiadási főösszeget 157.975 eFt-ra
módosítja.
2.§. Az 1. §-ban szereplő módosítások hatását át kell vezetni a költségvetési rendeleten és annak
mellékletén.
3.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésével kiegészül a 3/2013.
(III.01.) sz rendelet.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tantó Csaba
polgármester

Bognár Józsefné
jegyző

6. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2013. évi Költségvetésének végrehajtásának
megtárgyalása
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, a képviselőknek, hogy a pénzmaradvány, micsoda!
Tantó Csaba polgármester:
A zárszámadáson már nem tudnak változtatni. Szavazásra bocsátja a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletet. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen
szavazattal a következőrendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV.28.) rendeleteaz
önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7. EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Zöld Híd Társulási Megállapodás elfogadása egységes szerkezetbe.
Pauló László PEB elnök:
A törvény szerint a 2012. évi szemétdíj után van megállapítva a díj! Kéri leírni a Zöld Hídnak, hogy
a visszautalás hogyan történik!
Tantó Csaba polgármester:
A Zöld Híd szembe ment a törvénynek.
Szavazásra bocsátja a Zöld Híd Társulási Megállapodás elfogadását egységes szerkezetbe. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:

6

21/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat

1.) Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.) Társulási megállapodást –változtatásokkal egységes szerkezetbe
foglalva-megtárgyalta és elfogadta.

2.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és a módosításokkal elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.)
Fazekas István kérelme a Fő út 61 sz. alatt a fagyizó előtt, saját költségén a járda kiszélesítésére
szól. Szavazásra bocsátja a kérelem elfogadását. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
22/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fazekas István vállalkozó
kérelmére, a (Fagyizó), a Domony, Fő út 61. szám előtt a járda 50 cm –el történő kiszélesítésére,
saját költségén, az engedélyt megadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.)
Tantó Csaba polgármester:
A kincstárnál, pályázat volt kiírva,kamera pályázatra, ami be is lett nyújtva, 11. Mft összegre szól,
és nincs önrész! A rendőrségre lennének bekötve a kamerák!
-Mezőőri pályázatra van lehetőség, amit a Vidékfejlesztési Minisztérium adott ki.
Kormányrendeletben szabályozott, 50%-os támogatottsággal. 500.000,-Ft egyszeri beruházási
költséget adnak!
-Térkő pályázatra lehetőség a Főtérre.
Pauló László PEB elnök:
Kéri, hogy figyelve legyen arra, hogy egységes legyen a főtér, a lakosokkal szükséges
kommunikálni!
Tantó Csaba polgármester:
A Főtérre már a tervek megvannak!
Szavazásra bocsátja javaslatait a pályázati lehetőségekre. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
23/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
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Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, Tantó Csaba polgármester
javaslatára, a következő pályázati lehetőségekre megteszi a szükséges lépéseket.
-Kamerapályázat
-Mezőőri Pályázat
-Térkőpályázat
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatásul közli, a Domonyvölgyi lakosok levelet írtka, hogy rossz az út, a víz, nincs zebra
e.)
Tantó Csaba polgármester:
Vincent Auditor kft, Belső ellenőrzés 2013. évi éves összefoglaló jelentés elfogadása. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta

24/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete Vincent Auditor kft, Belső ellenőrzés, 2013.
évi, éves összefoglaló jelentését megtárgyalta és elfogadta
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
f.)
Tantó Csaba polgármester:
A domonyi 072/21 hrsz., a domonyi 072/22 hrsz., a domonyi 072/23 hrsz., a domonyi 072/24 hrsz.,
a domonyi 072/25 hrsz.., a domonyi 072/26 hrsz., a domonyi 072/27 hrsz., a domonyi 072/28 hrsz.,
a domonyi 072/29 hrsz.., a domonyi 30 hrsz., vonatkozásában elhatározni szükséges a testületnek,
hogy az ipari park meghiúsulására tekintettel a fenti helyrajzi számok vonatkozásában a tulajdonjog
fenntartással történő vételt törli a tulajdoni lapról. Ez által a fenti ingatlanok vonatkozásában vételi
szándékától eláll. Szavazásra bocsátja javaslatát. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
25/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a domonyi 072/21 hrsz., a domonyi 072/22
hrsz., a domonyi 072/23 hrsz., a domonyi 072/24 hrsz., a domonyi 072/25 hrsz.., a domonyi 072/26
hrsz., a domonyi 072/27 hrsz., a domonyi 072/28 hrsz., a domonyi 072/29 hrsz.., a domonyi 30
hrsz., vonatkozásában elhatározza, hogy az ipari park meghiúsulására tekintettel a fenti helyrajzi
számok vonatkozásában a tulajdonjog fenntartással történő vételt törli a tulajdoni lapról. Ez által a
fenti ingatlanok vonatkozásában vételi szándékától eláll.
Meghatalmazza a polgármestert Tantó Csaba Urat azzal, hogy a testület képviseletében az erre
vonatkozó felbontó okiratokat aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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g.)
Tantó Csaba polgármester:
A Képviselő-testületnek a Magyarországi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben biztosított jogkörében eljárva határozatot szükséges hozni a Domonyi Napköziotthonos
Óvoda körzethatárát, Domony közigazgatási területére állapítja meg.
Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
26/2014. (IV.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarországi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Domonyi Napköziotthonos Óvoda
körzethatárát Domony közigazgatási területére állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:/
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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