JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27.-én
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mivel a megválasztott 7ő képviselőből 7 fő jelen van. Napirendi pontokra javaslatot tesz, 3.
napirendi ponra, Szavazatszámláló bizottság meghatározása, 4. napirendi pontra a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló rendelet napirendi
pont felvételét. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták és 7 igen szavazattal a
napirendet, az alábbiak szerint elfogadják.

NAPIREND
1.) Helyi Választási Bizottság megbeszélése
2.) Egyebek
1. NAPIREND
Helyi Választási Bizottság megbeszélése
Bognár Józsefné jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2014.08.31-ig a Helyi Választási Bizottság tagjait
meg kell választani. Javasol neveket, akik már nyilatkoztatva lettek és vállalták is a tagságot,-Benkó
Lajosné, Bakti Tiborné, Botyik Katalin, Buzás Erika, Vargáné Brandtner Ildikó, Az SZSZB
póttagságra Kovács Péterné személyét.
Tantó Csaba polgármester:
Az elhangzott HVB, és SZSZB tagságra tett javaslatot szavazásra bocsátja. A képviselő-testület
tagjai az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
36/2014. (VIII.27.) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony községben az alábbi Helyi
Választási Bizottságot hozta létre:
Tagok:
Benkó Lajosné
Domony, Petőfi S. u. 1/c.
Botyik Katalin
Domony, Ady E. u. 8.
Bakti Tiborné
Domony, Fő út 111.
Buzás Erika
Domony, Ősz utca 4.
Vargáné Brandtner Ildikó
Domony, Petőfi Sándor utca 21.
2.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony községben az alábbi
Szavazat Számláló Bizottsági póttagot választ a 3. szavazókörbe:
-Kovács Péterné

Domony, Ősz utca 6.

Felelős: Bognár Józsefné jegyző
Határidő: 2014. augusztus 27.
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2. NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Az óvoda Alapító Okiratát módosítani szükséges, alapfeladatainak bővítését,- Sajátos Nevelési
Igényű gyermekek ellátása –enyhe értelmi, fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési
zavarral küzdő gyermekek ellátását szükséges beletenni az Alapító Okiratba. Napközi Otthonos
Óvoda helyett.: „Kiscsillag Óvoda” elnevezést szeretnék adni. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta
37/2014. (VIII.27.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület, a Községi Napköziotthonos Óvoda Alapító
Okiratát megtárgyalta, és a következő módosításokkal fogadta el:
1.) Az Intézmény Alapfeladatainak bővítése, - Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátása –(enyhe
értelmi, fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása)
2.). Napközi Otthonos Óvoda helyett.: „Kiscsillag Óvoda” elnevezést
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kissné Gyúró Ilona települési képviselő elköszön és elhagyja a helységet.
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Vajda Józsefné 2182 Domony, Domonyvölgy-Akác utca 119. szám alatti lakos kérelme,
szemétszállítás költségeinek törlésére szól. Leírta, a kérelmében, hogy négy fő van bejelentkezve a
lakcímükre, de nem tartózkodnak mindig ott. A képviselő-testületnek a kérelem elutasítását
javasolja, a szemétszállítási rendeletre való hivatkozással. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
38/2014.(VIII.27) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vajda Józsefné Domony, Domonyvölgy-Akác
utca 119. szám alatti lakos kérelmét a szemétszállítási díj fizetés törlése alól megtárgyalta.
Domony község önkormányzatának 9/2003./XII.20./ sz. rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről „A díj teljes egészében törlésre kerül a 70 év
feletti egyedül élő személy, illetve olyan házaspárok esetén, ahol mind két fél 70 év feletti 50%-os
díjkedvezményre jogosult.”
A képviselő-testület rendeletre hivatkozással a kérelmet elutasítja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
c.)
Tantó Csaba polgármester:
Farkas István Domony, Ady Endre utca 9. szám alatti lakos kérelme, szintén a szemétszállítás
csökkentésére szól. Leírja a kérelmében, hogy két, hetven év feletti nyugdíjasként és Farkas László
nevű öccse lakik az ingatlanban, aki rokkant nyugdíjas, és nem tud a kapott összegből megélni.
Javasolja a képviselő-testületnek, 50%-os szemétdíj csökkentését a kérelmező részére. A képviselő-
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testület az elhangzottakat megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett a következő
határozatot hozta:
39/2014.(VIII.27) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Farkas István Domony, Ady Endre utca 9.
szám alatti lakos kérelmét a szemétszállítási díj fizetés törlése alól megtárgyalta.
Domony község önkormányzatának 9/2003./XII.20./ sz. rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a
települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről „A díj teljes egészében törlésre kerül a 70 év
feletti egyedül élő személy, illetve olyan házaspárok esetén, ahol mind két fél 70 év feletti 50%-os
díjkedvezményre jogosult.”

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Pauló László PEB elnök megérkezett a testületi ülésre.
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Gombos Lajosné Domony, Bajcsy-Zsilinszky utca 34. szám alatti lakos kérelme, szintén 50%-os
szemétszállítási díj csökkentésére szól. Leírja a kérelmében, hogy fiával lakik az ingatlanban,
akinek nincs semmilyen jövedelme. Javasolja a képviselő-testületnek, 50%-os szemétdíj
csökkentését, mivel 70 év feletti a kérelmező, és a fiával ketten laknak az ingatlanban. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:
40/2014.(VIII.27) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gombos Lajosné Domony, Bajcsy-Zsilinszky
utca 34. szám alatti lakos kérelmét a szemétszállítási díjfizetés 50%-os csökkentéséről
megtárgyalta, és elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Tantó Csaba polgármester:
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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