JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10.-én
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelent újképviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Napirendi pontokra
módosítására javaslatot tesz; 1. napirend a külsős bizottsági tagok javaslata, 6. napirendi pont a
költségvetés előirányzatának módosítása, 7. napirend Bursa Hungarica pályázatok elbírálása, 8.
napirendi pont az egyebek. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták és 7 igen
szavazattal a napirendet, az alábbiak szerint fogadják el.
NAPIREND
1.) Bizottsági külsős tagokra javaslat tétel.
2.) Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi Belső Ellenőrzési
tervének elfogadása
3.) Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítása
4.) Domony Község Önkormányzat 11/2008. (IX..16.) sz. Ökt rendelet a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása
5.) Domony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZMSZ elfogadása
6.) Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) rendelete a
2014.évi költségvetésről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló rendelet
módosítása
7.) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
8.) Egyebek
1. NAPIREND
Bizottsági külsős tagokra javaslat tétel
Tantó Csaba polgármester:
Javaslat érkezett a Művelődési és Sport Bizottság külsős tagjaira Dr. Lénárd Magdolna doktornő
és Dr. Kárász János személyében, akik el is vállalják a tagságot.
Pauló Pál települési képviselő:
Írásos előterjesztéstét kiosztja a képviselők részére. Kéri, hogy írásban keressék azon képviselő
jelölteket, akik nem nyertek mandátumot a választáson!
Tantó Csaba polgármester:
Véleménye, hogy olyan ember jelentkezzen, aki segíteni szeretné a falut, nem hátráltatni!
Gohér Mihály települési képviselő:
Az alapgondolattal egyetért, de szerinte új embereket kell keresni! Kéri, ne firtassák a jelentkező
képviselőkkel kapcsolatban a lehetőséget, hogy vállaljanak külsős bizottsági tagságot!
Pauló Pál települési képviselő:
Megértette és elfogadja a gondolatmenetet!

Tantó Csaba polgármester:
Pénzügyi bizottság külsős tagjára várja a javaslatokat!
Pauló Pál települési képviselő:
Fábri János személyére tesz javaslatot!
Tantó Csaba polgármester:
Elfogad minden felvetést, de kéri, hogy a faluért tegyenek azok az emberek, akiket javasolnak!
Pető Zoltán települési képviselő:
Javasolja Kálmán Sándort a Pénzügyi bizottságba, ha más nála képzettebb személy nem lesz!
Tantó Csaba polgármester:
Művelődési és Sport bizottság külsős tagokra tett javaslatot Dr. Lénárd Magdolna és Dr. Kárász
János személyét szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
igen szavazattal a következő határozatot hozta:
55/2014. (XI. 10.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. évi önkormányzati
ciklusra a Művelődési és Sport Bizottság külsős tagjának választja:
A bizottság külsős tagjai: Dr. Kárász János (2182 Domony, Domonyvölgy 3990 hrsz)
Dr. Lénárd Magdolna (Domony, Fő út 111.)
Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos
Tantó Csaba polgármester:
Pénzügyi ellenőrző bizottság külsős tagjaira tett javaslat Fábri János és Kálmán Sándor személye,
melyet szavazásra bocsát elfogadásra. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
ige
56/2014. (XI. 10.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. évi önkormányzati
ciklusra a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagjának választja:
A bizottság külsős tagjai: Kálmán Sándor (2182 Domony, Ady Endre utca 6.)
Fábri János (Domony, Fő út 122.)
Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos
2. NAPIREND
Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi Belső Ellenőrzési
tervének elfogadása
Tantó Csaba polgármester:
Minden képviselő megkapta és átolvasta a Belső Ellenőrzési Tervet.

Bognár Józsefné jegyző:
A kiküldött anyag 2007. évtől tartalmazza milyen területeken történt ellenőrzés. Két lehetőséget
jelölt meg az ellenőrzésre: 1. a bevételek és kiadások, költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.
2. iktatás, iratkezelés rendjének ellenőrzése. Elmondja, hogy az iktatás számítógépen pontosan
történik, a statisztika is onnan történik kinyomtatásra.
Pauló Pál települési képviselő:
Az 1. lehetőséget választják.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi Belső
Ellenőrzési tervét, a bevételek és kiadások, költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
57/2014. (XI. 10.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi Belső Ellenőrzési tervét, a
bevételek és kiadások, költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Tantó Csaba polgármester:
A Társulási Megállapodás III. fejezet 1. pontja - polgármesterek személyének változása miatt- a
Megállapodás módosítását szükséges elfogadni a képviselő-testületnek. Szavazásra bocsátja a
Társulási Megállapodás módosítását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
igen szavazattal a következő határozatot hozta:
58/2014. (XI. 10.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás módosítását
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület az Aszódi és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás módosítását ennek a határozatnak a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat 11/2008. (IX..16.) sz. Ökt rendelet a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
Bognár Józsefné jegyző:
Elmondja, hogy külön kell venni a Polgármesteri Hivatalnak külön Szervezeti szabályzatnak, kell
lennie. Pauló Pál képviselő előterjesztését végignézik.

Pauló Pál települési képviselő:
A hozzászólási lehetőség és időkeret számszerű beépítését javasolja, 2 db hozzászólásra, melyben
az első maximum 5 percben a második hozzászólást maximum 2 percben lenne korlátozva, a 21.
§ ban kerülhet beépítésre. Az előterjesztést a 18.§ ban lehet beépíteni.
Polgármesteri Hivatal nyitva tartását megvitatja a testület.
Pauló Pál települési képviselő:
Minden hónap utolsó csütörtök 8-16 óráig fogadóórát tart a Hivatalban, ezt kéri az SZMSZ-ben
rögzíteni. Az operatív programot sem ismeri!
Tantó Csaba polgármester:
Megkeresték az önkormányzatot, és egy táblázatot ki kellett tölteni, mit szeretne megvalósítani az
önkormányzat.
Bognár Józsefné jegyző:
A javaslatok beépítésre kerülnek az SZMSZ-ben, és a következő testületi ülésre a képviselők
megkapják, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ megtárgyalása elhalasztásra kerül.
Tantó Csaba polgármester:
A képviselők tabletet kapnának, arra gondolt, a költsége havonta 4000,-ft összegbe kerülne. Úgy
gondolja, a kommunikáció legegyszerűbb formája lenne!
Bognár Józsefné jegyző:
Domony településnek a honlap kezelését, Pauló Pál képviselő részére átadja, megbeszélés szerint.
5. NAPIREND
Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) rendelete a 2014.évi
költségvetésről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló rendelet módosítása
Bognár Józsefné jegyző:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.17.) sz. rendelet, mérlegének
mindig egyensúlyban kell lennie. Vannak központosított támogatások és tartalékból is lettek
finanszírozva számlák.
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 az előterjesztés alapján. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzatának
9/2014. (XI.10.) sz. rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.
(II.17.) sz rendelet módosításáról
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete az AHT-ról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§-a lapján 2/2014. (II.17.) évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
A 2/2014. (II.17) rendelet 3-§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
1.§. Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 23.047.eFt-tal megemeli, így a
bevételi főösszeget 240.558 eFt-ra, a konszolidált bevételi főösszeget 164.503 eFt-ra a kiadási
főösszeget 240.558 eFt-ra konszolidált kiadási főösszeget 164.503 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 2/2014.
(II.17.) sz rendelet.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tantó Csaba
polgármester

Bognár Józsefné
jegyző

7.) NAPIREND
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Zárt ülés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Dr. Kárász János levele, hogy Domonyvölgyi polgár Marsovszky Gyula javításokat végzett az
önkormányzat tulajdonában lévő összeroncsolódott fahídkorláton, hirdető táblán, melyhez saját
faanyagát, vasszerkezeti és építőanyagokat, valamint gépeit, szerszámait használta fel. Elismerést
és pénzt nem kér, javasolja az önkormányzat vezetőinek elismerő levél megküldését a közösség
érdekében végzett munkájáért. Köszönő levél lesz írva a segítőkész domonyvölgyi állampolgár
részére.
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a csatorna önrészéből kb januárban 26 Mft fog az
önkormányzatnak jönni.. A ravatalozót szerinte ebből az összegből el lehet kezdeni építeni!
c.)
Tantó Csaba polgármester:
-Dr. Kárász János egyik levele, Domonyvölgyön 2 db lámpatest kihelyezése. Sajnos ennek a
kérésnek nem tud az önkormányzat eleget tenni, levélben tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy
nem lehetséges a kérés támogatása.
Tantó Csaba polgármester:
- A másik levél Kárász Úrtól, Domonyvölgyben lévő utcákra, utcanév elnevezésre érkezett.
Az Üdülőterületen lévő „névtelen” utcák megjelölését kérik, az érintett lakók és tulajdonosok
megkérdezése után a következő utcaneveket javasolják:
1. A bevezető út végén (a keresztnél) a Rózsa utcára merőleges útszakasz, amely az erdő
alatt kezdődik és a tó utcáig tart: Árvácska utca
2. A déli oldalon a Mókus utca és a Vadliba utca közötti szakasz: Mókus-köz
3. A Vadászközből nyíló utcák:
a. Páfrány utca
b. Moha utca
c. Zuzmó utca
A javasolt utcaneveket szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

60/2014. (XI. 10.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domony-Domonyvölgyi Üdülőbarátok
Egyesülete kérésére Domony, településrészen az utca nevek véglegesítéséről határozott.
-Árvácska utca
-Mókus-köz
-Páfrány utca
-Moha utca
-Zuzmó utca

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Az említett gyorsabb kommunikáció közlés végett, a Tablet-mobil vásárlást javasolja a képviselőtestület részére, ez 7 db készülék vásárlását jelenti! Szavazásra bocsátja javaslatát. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
61/2014. (XI. 10.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők, és a polgármester részére, a
gyorsabb kommunikáció közlés végett, 7 db Tablet-mobil vásárlásáról határozott.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e.)
Tantó Csaba polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel mint polgármestert, a Galga-menti
Önkormányzatok Társulási ülésén képviselhesse Domony község Önkormányzatát teljes
jogkörrel. Szavazásra bocsátja kérését. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
igen szavazattal a következő határozatot hozta:
62/2014.(XI.10) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Tantó Csaba
polgármestert, hogy a Galga-menti Önkormányzatok Társulási ülésén képviselje Domony
község Önkormányzatát teljes jogkörrel.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző
Jegyzőkönyvvezető

