JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26.-án
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 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.) Jegyzői pályázatok megbeszélése.
2.) Alapító Okiratok módosítása, szakágazati számok változása miatt.
3.) Domony Község Önkormányzat 11/2008. (IX..16.) sz. Ökt rendelet a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása
4.) Domony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZMSZ elfogadása
5.) Egyebek
1. NAPIREND
Jegyzői pályázatok megbeszélése.
Tantó Csaba polgármester:
Bemutatja jegyzői pályázatra azon Urakat, akiket meghívott a testületi ülésre: -Dr. Aladics
László, Dr. Bombicz József, Dr. Barcsai Antal. Kéri, hogy pár szóban mutatkozzanak be.
Dr. Aladics László:
Bemutatkozik, elmondja családi életét, és a hobbija a néptánc. Jogi munkakört töltött be. A
jegyzői pálya vonzó számára.
Dr. Bombicz József:
A közigazgatási pályát választotta, és végigment a ranglétrán, de ügyvédek mellett is dolgozott.
Dr. Barcsai Antal:
Elmondja, hogy a Miskolci Egyetem jogi karára járt. Jelenleg jegyzői munkakörben dolgozik,
egy közös hivatalnál.
Gohér Mihály települési képviselő:
Megkérdezi, milyen ösztökélés alapján szeretnének Domonyban jegyzők lenni?
Dr. Barcsai Antal:
Dunakeszin most készült el a háza, a bejárás onnan könnyen megoldható.
Dr. Aladics László:
Jelenleg álláskereső pozícióban van ezért pályázott a jegyzői állásra.
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Dr. Bombicz József:
Ellenőrizte a demográfiai adatokat, és megfelelő számára Domony.
Tantó Csaba polgármester:
Megkérdezi az Urakat, hogy megválasztásuk esetén milyen gyorsan tudnák a munkát elkezdeni?
Barcsai Úr kikéréssel vagy áthelyezéssel tudna munkát kezdeni?
Dr. Barcsai Antal:
Mind a két lehetőséget járható útnak tartja.
Dr. Aladics László:
Azonnal tud kezdeni.
Dr. Bombicz József:
Azonnal tud kezdeni.
Tantó Csaba polgármester:
Köszöni az Uraknak, hogy eljöttek, és elköszön.
Szünet
Tantó Csaba polgármester:
Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a jegyző jelöltekről.
Gohér Mihály települési képviselő:
Összességében nézve, Dr Barcsai Antalról van jó benyomása.
Pető Zoltán települési képviselő:
Neki szintén Dr. Barcsai volt a megnyerő.
Pauló Pál települési képviselő:
Neki is ugyanez a véleménye, mint az előtte szólóknak.
Tantó Viktor települési képviselő:
Az a véleménye, hogy Dr. Aladics sokat beszélt mellé, Dr. Bombicz is sokat beszélt, túl fényezte
magát. Dr. Barcsi a lényeget mondta, és 12 évet egy helyen töltött el, ez is mérvadó. Tehát
Barcsai Úr a szimpatikus számára.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Neki is Barcsai Úr a szimpatikus, a rendezett családi élete van, fontos számára.
Nemecz János alpolgármester:
Nehéz számára dönteni, Aladics Úr is szimpatikus számára, de reméli, hogy Barcsai Úr megfelelő
lesz.
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy neki is Barcsai Úr volt a szimpatikus, rá gondolt a jegyzői munkakör betöltésére.
2. NAPIREND
Alapító Okiratok módosítása, szakágazati számok változása miatt
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Bognár Józsefné jegyző:
Az Óvoda és a Polgármesteri Hivatalnál szakágazati számok megváltoztak január 1-től, ezért
szükséges az Alapító Okirat módosítása.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda Alapító Okiratának módosítását. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
1/2015. (I. 26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a
Kiscsillag Óvoda, Alapító Okirat módosítását szakágazati számok változása miatt megtárgyalta
és elfogadta.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
3. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat 11/2008. (IX.16.) sz. Ökt rendelet a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
Bognár Józsefné jegyző:
Elmondja, hogy amiket kért a testület az elmúlt ülésen, azok a javítások megtörténtek az SZMSZben.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja Domony Község Önkormányzat 11/2008. (IX.16.) sz. Ökt rendelet a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja.

DOMONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (I.26.) rendelete
a 11/2008. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
(egységes szerkezetben)
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4 .NAPIREND
Domony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZMSZ elfogadása
Tantó Csaba polgármester:
Kéri, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét is fogadja el a testület. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:
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DOMONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2/2015. (I.26.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Az önkormányzat működésében lévő Tasnádi Lajos NNÁI Koren István Tagiskola kérésére a
tálalókonyha felszerelései nagyon megfogyatkoztak, eszközök megvásárlására kérik az engedélyt.
Javasolja, hogy kérjenek árajánlatot, több helyről.
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Sándor Józsefné Domony, Fő út 167. szám alatti lakos gyermeke utazásához kéri az anyagi
támogatást. Gyermeke Sándor Károly Dénes tartósan beteg, így helyi szinten a fejlesztése nem
biztosított. Elmondja, hogy tudomása szerint az OEP-től utazási hozzájárulást kap a család! Nem
javasolja, hogy két helyről is kapjanak támogatást. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2015.( I.26) Ökt sz. határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sándor Józsefné Domony, Fő út 167. szám
alatti lakos kérelmét a gyermeke utazásához kért anyagi támogatást megtárgyalta.
A képviselő-testület döntése, mivel még nincs elfogadott költségvetése az önkormányzatnak, a
kérelmet elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.)
Tantó Csaba polgármester:
A Magyar Telekom Nyrt. a Domony 640 hrsz-ú ingatlanon lévő Westel torony Bérleti Szerződés
módosítását megküldte. A 2014. évi bérleti díj: 1.902.750,-Ft. Javasolja a testületnek a Bérleti
szerződés módosítás elfogadását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2015. (I. 26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött
bérleti szerződés módosítását megtárgyalta, melyben a 2014. évi bérleti díj: 1.902.750,-Ft
összegre emelkedett, elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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d.)
Tantó Csaba polgármester:
Darvai Magdolna Domony, Dankó utca 18. szám alatti lakos kérelme tüzelő beszerzésére szól. A
testvére írta kérelmet, segítséget a hozzátartozók nyújtsanak, mivel még nincs elfogadott
költségvetése az önkormányzatnak, így nem tud segítséget nyújtani.
e.)
Tantó Csaba polgármester:
Tasnádi Lajos NNÁI Koren István Tagiskola kérésére a 8. osztályos tanulók farsangi karnevál
nyitó táncához szükséges ruhák kölcsönzési díjához, 55.000,-Ft, azaz ötvenötezer forint
támogatást kérnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan javasolja a kérelem támogatását. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:
4/2015. (I. 26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tasnádi Lajos NNÁI Koren István
Tagiskola kérésére a 8. osztályos tanulók farsangi karnevál nyitó táncához szükséges ruhák
kölcsönzési díjához, 55.000,-Ft, azaz ötvenötezer forint támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Az Óvodával kapcsolatos kérdésekről beszélgetnek.
f.)
Tantó Csaba polgármester:
Fábri János beadványa.
Pauló Pál települési képviselő:
Javasolja, hogy mindenki tegye el a beadványt, és hozzon hozzá a saját ötleteket, és akkor el lehet
gondolkodni, mit lehet tenni!
Gohér Mihály települési képviselő:
Kéri, hogy az Ősz utcára utcatábla kerüljön kihelyezésre.
Tantó Csaba polgármester:
Érdemben több hozzászólás hiányában, az ülés bezárva.
K.m.f.
Tantó Csaba
Polgármester

Bognár Józsefné
Jegyző
Jegyzőkönyvvezető
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