JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, vendégeket, külsős bizottsági tagokat
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7
fő jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az
elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
NAPIREND
1.) Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
tájékoztató.
2.) Lakásbérleti szerződések megtárgyalása
3.) Szent István Patika bérleti szerződések megtárgyalása
4.) Domony település 2014-15 téli hó eltakarításra, árajánlatok megbeszélése
5.) Képviselő-testület 2015. I. féléves munkaterve
6.) Egyebek
Tantó Csaba polgármester:
Napirend előtt kéri a külsős bizottsági tagokat, (Fábri János Mihály, Kálmán Sándor, Dr. Lénárd
Magdolna, Dr. Kárász János Győző) hogy az eskütétel kivételéhez álljanak fel, s mondják utána
az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; külsős
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Domony fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Köszöni, és jó munkát kíván mindenkinek.
1. NAPIREND
Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
tájékoztató.
Tantó Csaba polgármester:
A pénzügyi bizottság tárgyalta a tájékoztatót kéri, tegyék meg javaslatukat.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A bizottság megtárgyalta Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának
teljesítéséről szóló tájékoztatót, és elfogadásra javasolja.
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Elmondja, hogy 2014. évben nem kötelező elkészítene ezt a beszámolót, de az új képviselők
részére tájékoztató jellegű, hogy az önkormányzat helyzetéről.
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Tantó Csaba polgármester:
Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló
tájékoztatót szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
63/2014. (XII. 08 .) sz. határozat
Domony Község Önkormányzatának 2014. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról
Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2012 évi
CXCCV. Törvény 87.§-a alapján Domony Község Önkormányzata 2014.I-III. negyedévi
költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja:
A. Domony Község Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2. sz.és
a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 110.629.eft összegben,
B. Domony Község Önkormányzat 2014 I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1.
sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 119.042.eft összegben,
C . Domony Község költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz.
melléklet 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
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Tájékoztatásul elmondja a képviselők részére a 4/2013. kormányrendelet szerint az év végén, a
kis értékű tárgyi eszközök, a dologi kiadásokra kerülnek könyvelésre.
2. NAPIREND
Lakásbérleti szerződések megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A pénzügyi bizottság tárgyalta a lakásbérleti szerződéseket, kéri a javaslatukat.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Az inflációnak megfelelő 2% emelést javasol a bizottság.
Tantó Csaba polgármester:
Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díját 2015. évre vonatkozóan 2%-al
történő megemeléssel szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és
7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
64/2014. (XII. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások bérleti díját a 2015. évben az inflációnak megfelelően 2%-al emeli meg, így a
következőképpen határozza meg:
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Tantó Csabáné
Tóth-Zsiga Anita
Kissné Gyúró Ilona
Dr. Lénárd Magdolna
Borsos Sándor
Mátó András

20.400,-Ft/hó
20.400,-Ft/hó
19.380,-Ft/hó
21.420,-Ft/hó
35.700,-Ft/hó
15.300,-Ft/hó

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3 NAPIREND
Szent István Patika bérleti szerződések megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A pénzügyi bizottság tárgyalta az Aszódi Szent István Patika Kft. bérleti szerződését, kéri a
javaslatukat.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Az inflációnak megfelelő 2% emelést javasol a bizottság.
Tantó Csaba polgármester:
Az Aszódi Szent István Patika Kft. bérleti szerződését 2015. évre vonatkozóan 2%-al történő
megemeléssel szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
65/2014. (XII. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások bérleti díját a 2015. évre az inflációnak megfelelően 2%-al emeli meg.
Aszódi Szent István Patika Kft

316.200,-Ft/év

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4. NAPIREND
Domony település 2014-15 téli hó eltakarításra, árajánlatok megbeszélése
Tantó Csaba polgármester:
A pénzügyi bizottság tárgyalta a 2014-15 téli hó eltakarításra az árajánlatokat, kéri a javaslatukat.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A benyújtott árajánlatokat a bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Tantó Csaba polgármester:
Káré Tibor vállalkozó Domony község belterületén gépi hó eltakarítás és síkosságmentesítésre
irányuló kérelmét a gépi hó eltakarítás munkadíja: 7.250,-Ft/óra+áfa, Szóróanyagot az
önkormányzat biztosításával, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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66/2014. (XII. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Káré Tibor vállalkozó (2182 Domony,
Nyár utca 7.) Domony község belterületén gépi hó eltakarítás és síkosságmentesítésre irányuló
kérelmét megtárgyalta.
A gépi hó eltakarítás munkadíja: 7.250,-Ft/óra+áfa
Szóróanyagot az önkormányzat biztosítja
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja, Mészáros István kérelmét, Domonyvölgy területén gépi hó eltakarítás és
síkosság mentesítésre. A gépi hó eltakarítás munkadíja: 8.500,-Ft/óra+áfa, Síkosság mentesítés:
Munkadíj: 8.500,-Ft/óra+Áfa. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
67/2014. (XII. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros István vállalkozó (2182
Domony, Domonyvölgy-Akác utca 36.) Domonyvölgy területén gépi hó eltakarítás és
síkosságmentesítésre irányuló kérelmét megtárgyalta.
A gépi hó eltakarítás munkadíja: 8.500,-Ft/óra+áfa
Síkosságmentesítés: Munkadíj: 8.500,-Ft/óra+Áfa
Szóróanyagot az önkormányzat biztosítja
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
5. NAPIREND
Képviselő-testület 2015. I. féléves munkaterve
Tantó Csaba polgármester:
Képviselő-testület 2015. évi I. féléves munkatervére szóló előterjesztést a képviselő-testület
minden tagja megkapta. Elmondja, hogy iránymutató csak a kiküldött előterjesztés.
Pauló Pál települési képviselő:
Januárra javasolja az SZMSZ tárgyalását.
Gohér Mihály települési képviselő:
A Kulturális bizottságot összehívja, és januárban behozza a terveket, amit az elkövetkezendő
évben szeretnének végezni.
Tantó Csaba polgármester:
A képviselő-testület 2015. évi. I. félévi munkatervét, a megbeszéltek alapján szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
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68/2013. (XII.08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2015. I. féléves
munkatervét megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatót a behajthatatlanság miatti adótételek törléséről minden képviselő megkapta. A 90-es
évekről is vannak adótartozások, valamint már megszűnt vállalkozásoknál göngyölődnek az
említett behajthatatlan tételek.
Gohér Mihály települési képviselő:
Egyetért az adótételek törlésével.
Tantó Csaba polgármester:
A behajthatatlan adótételek törléséről a határozatjavaslatot szavazásra bocsátja. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
69/2014. (XII.08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
10.644.702,-Ft
(9 db vállalkozás)
3.928.350,-Ft
5 tétel iparűzési adó
2.426.915,-Ft
4 tétel gépjárműadó
3.442.224,-Ft
9 tétel késedelmi-pótlék
847.213,-Ft
4 tétel bírság
hátralék, mint behajthatatlan adótételek törlését az államháztartásról szóló hatályos 2011. évi
CXCV. Tv. 97.§, a számvitelről szóló hatályos 2000. évi C. tv. 3. §-a. valamint az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés 1. pontja, 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:
Domony 645/1 hrsz-ú ingatlan eladásra került Sovány Tibor részére, de nem került kifizetésre a
teljes vételár. A földrészlet telekfelosztásra került, kivett közterületre, illetve hat kivett,
beépítetlen területre. A 645/3 hrsz-ú út, és a 645/4, 645/5, 645/6 hrsz az önkormányzat tulajdona
marad. A 645/7; 645/8; 645/9 hrsz-ú ingatlan Dr. Vass Ernőné (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos
utca 13.) tulajdonába adja át az önkormányzat. Felvetését szavazásra bocsátja. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
70/2014. (XII. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, eladásra meghirdetett tulajdonát
képező Domony, Domonyvölgy belterület részén található ingatlant.
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2.) Domony község Önkormányzat Képviselő testülete a 12/2008. (I.24.) Ökt határozatát
kiegészíti, a 645/1 hrsz-ú földrészlet telekmegosztás után a
-645/7
-645/8
-645/9

kivett beépítetlen terület
kivett, beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület

Dr Vass Ernőné (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 13) tulajdonába adja át.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c.)
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kormány hivatal engedélyezte a hitelt. A 31 Mft egy
elkülönített hitelszámlára kerül, melyet csak a ravatalozó építésére lehet felhasználni! A
ravatalozóra készül a terv, amely kisebb, kivitelezhetőbb!
-A Falukarácsony december 18-án 17 órakor lesz megtartva. Az intézményi dolgozók karácsonya
december 17-én 16.30 órakor, a Huszárik Zoltán Művelődési Házban lesz megtartva, mindenki
megjelenésére számít.
-Groupama biztosító megkereste a környékbeli polgármestereket, többek között jómagát is, azzal
kapcsolatban, ha az öt év után nem válasszák meg ismét polgármesternek, lehetőség van arra,
hogy az önkormányzat teszi apránként összeget számlára, hogy ne egyszerre egy összegben
kelljen a végkielégítést kifizetni.
d.)
Dr. Kárász János Üdülő Barátok Egyesülete:
Az év végén, köszöni mindenkinek a támogatást, jóindulatúan kezelték az ügyeiket. Polgármester
Úr sok dologban támogatta őket. Elmondja, hogy közérdekű feladatokat látnak el. Középtávú
fejlesztési tervet készítenek. Az egyesület költségvetése kb 1 Mft, ebből 900.000,-Ft-ot az útra
költenek! Munkatervbe kéri belevenni az Üdülőhelyzet áttekintését, kihelyezett testületi ülést is
lehetne tartani náluk, a „Kis Csali Csárda” nagy terme szépen fel van újítva, erre a célra
tökéletesen megfelel. Szeretnék, ha úgy éreznék nem egy elcsatolt területen élnek.
Domonyvölgyben élők problémájával foglalkozni kell! Állandó lakos, kb. 140 fő! Önálló
költségvetési fejezet legyenek, azt szeretnék.
Bognár Józsefné jegyző:
Törvényileg lehetetlen, hogy külön vegyék Domonyvölgyet, mert egy településről van szó!
Dr. Kárász János Üdülő Barátok Egyesülete:
Szeretettel meghív minden jelenlevőt, 2014.12.20-án 16 órakor, a Jézus születését adják elő.
Tantó Csaba polgármester:
Köszöni a meghívást. Elmondja, hogy köszönettel tartoznak Kárász Úrék felé. Tisztázza, hogy
Domony részei az Üdülő területek! Domonyvölgy nem volt sohasem önálló település!
Gondolkodni kell Domonyvölgyről! Domony minden támogatást megad ahhoz, hogy lakható
legyen Domonyvölgy!
Dr. Kárász János Üdülő Barátok Egyesülete:
Elmondja, hogy Üdülőhelyi Szövetkezet nem létezik! Tisztségviselői nem voltak a
szövetkezetnek! Állam elvette a rendelkezési jogukat!
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Tantó Csaba polgármester:
Több vezetőjük is volt az évek során! Kárász Úrnak még egyszer köszöni a segítségét.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Kérdezi, hogy az intézményi étkeztetésre, meddig van szerződés, mert a minőség és a mennyiség
is nulla!
Nemecz János települési képviselő:
Intézményi óvoda dolgozóit, Polgármesteri Hivatal dolgozóit a polgármester jutalmazhatja
karácsonyra. Javasolja, a képviselő-testület, Tantó Csaba polgármester részére nettó 150.000,-Ft
összeg jutalmat adjanak az év végére, karácsonyra. Javaslatát szavazatásra bocsátja. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:
71/2014. (XII. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése, Nemecz-Ézsiás János
alpolgármester javaslatára, Tantó Csaba polgármestert 150.000,-Ft azaz százötven ezer forint
jutalomban részesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Fábri János Mihály PEB külső tag:
Köszöni, hogy bizalmat adtak részére, hogy a pénzügyi bizottság külső tagja lehet. Domony
település gazdasági fejlődését szeretné fellendíteni, ezt a következő testületi ülésre írásban meg
fogja tenni, hogyan gondolja.
Gohér Mihály települési képviselő:
Naptár készítése történik, a Magyar örökség díját nyerték a babákkal a nyugdíjasok!
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző
Jegyzőkönyvvezető
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