JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30.-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 5 fő jelen van. Ismerteti a
meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat
megtárgyalták, a napirendet 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
NAPIREND

1.) Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója
2.) Beszámoló a Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról

3.) Egyebek
1. NAPIREND
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója
Tantó Csaba polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta, megkérdezi kiegészíteni való, vagy kérdése van e
valakinek.
Fábián István tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető:
Elmondja, hogy Pintér Mihály Parancsnok nem tudott eljönni a testületi ülésre. A tűzgyújtással,
annak új szabályozási rendszerével kapcsolatban elmondja, hogy az kizárólag önkormányzati
rendelet szabályozása alapján történhet! Ha valaki nem a rendelet alapján jár el, a tűzoltók 20-60
eFt bírságot vetnek ki a rendeletet megszegő személyeknek! A lakosság hirdetmény útján már
tájékoztatva lett a tűzgyújtás szabályairól!
Tantó Csaba polgármester:
Kérdése, olyan területrész van, amelynek van házszáma, de külterületen található, mi a teendő? A
kerti hulladék elégetése hogyan történjen?
Fábián István tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető:
Aprólékosan, kis kupacokban történjen az égetés! Komposztálóról mindenki hallott és olvasott
már, javasolja ezt a környezetbarát megoldást mindenki számára!
Tantó Csaba polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja - a Képviselő-testület részére
írásban is megküldött - Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolóját. A
képviselő-testület az elhangzottak megtárgyalta és mivel módosító indítvány a napirendi ponthoz
nem érkezett az előterjesztést egyhangú 5 igen szavazattal a következő határozat szerint fogadta
el az:
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14/2015. (III. 30.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi beszámolóját megtárgyalta és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
2. NAPIREND
Beszámoló a Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta, megkérdezi
kiegészíteni valója, vagy kérdése van e valakinek.
Dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány:
Elmondja a képviselőknek, hogy Domonyban a bűncselekmények száma csökkenő tendenciát
jeleznek, de még mindig magasnak tartja az elkövetett cselekmények számát a lakosság
számához és más hasonló nagyságú településhez viszonyítva! Szeretné, ha Iklad településhez
hasonlítana a statisztika. A körzeti megbízotti szolgálat számukra nagy segítséget jelent. Domony
község egy gépjármű rendőrség részére történő átadásával segítette a körzeti megbízott munkát,
Iklad település pedig a körzeti megbízotti iroda rendelkezésre bocsátásával. Elmondja, hogy
megerősítő szolgálat kezdődött, 24 órában elérhetőek! Köszönni az önkormányzat támogatását és
segítségét.
Tantó Csaba polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja - a Képviselő-testület részére
írásban is megküldött – Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkáját összefoglaló
beszámolót. A képviselő-testület az elhangzottak megtárgyalta és mivel módosító indítvány a
napirendi ponthoz nem érkezett az előterjesztést egyhangú 5 igen szavazattal a következő
határozat szerint fogadta el:
15/2015. (III. 30.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos

3.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Pauló Pál Jánoskérelmező:
Örül, hogy megismerhetett minden jelenlévőt a testületi ülésen. Az elmúlt év áprilisától futball
edzéseket tart domonyi iskolások részére is, a Bozsik programon keretein belül. Elmondja, hogy
tehetséges gyerekek vannak, 6 fő rendszeresen jár az említett programon keresztül tartott
foglalkozásokra. Minden tornán részt vesznek, ahova hívják őket.
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Jelenleg a „Jász tornára” készülnek. Két gyermek van aki véleménye szerint kimagaslik a többiek
közül, szerinte a Vasas akadémiára is van esélyük felvételre! Hamza Sándor és Csámpai
gyermekek részére a tábor költségeire kéri a támogatást, mely 24.000,-Ft/fő. Kéri a testülettagjait,
hogy vegye figyelembe a gyermek hátrányos helyzetűk, és támogató segítségüket kéri.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja Pauló Pál János kérelmét, a 2 fent megnevezett gyermek futball táborban
való részvételéhez történő támogatásról. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és
egyhangú 5 igen szavazattal a következő határozat szerint fogadta el az előterjesztést:
16/2015. (III. 30.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pauló Pál János edző – a Képviselőtestület felé korábban írásban is benyújtott - kérelmét megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadta.
Ez alapján 2 fő gyermek részére - Hamza Sándor szül.:2005. 01. 14, valamint Csámpi Sándor
szül.:2004. 09. 19. Domonyi lakosok részére - fejenként 24.000,-Ft/fő összegű támogatást nyújt a
tehetséggondozó futball táborban történő részvételük céljából. A támogatás összegét az
Önkormányzat Pauló Pál János edző részére fizeti ki a tehetséggondozó tábor költségit igazoló a
Domonyi Önkormányzat nevére kiállított számla benyújtását követően, ily módon eleget téve a
képviselő-testület azon feltételének, hogy a támogatott összeg elszámolása számla ellenében
történjen meg.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
b.)
Tantó Csaba polgármester:
„Turisztikai Egyesület Gödöllő” megnevezéssel keresték meg az önkormányzatot. Gémesi
György és Darázs György –Új turisztikai Egyesületet hozott létre. Az Egyesület céljának
megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel,
más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és
céljainak megvalósítását.
Domony településnek, rendezvények szervezésében is segítenének, Darázs György Úr az elnöke.
Javasolja, hogy a régi Perna Pali bácsi féle Turisztikai Egyesületből lépjenek ki, mivel semmi
segítséget nem kaptak tőlük.
Indítványozta a Képviselő-testületnek, hogy a jelen megkeresés alapján a „Turisztikai Egyesület
Gödöllő” néven alapított Egyesületbe lépjenek be tagként az Önkormányzat. Természetesen az
évi tagdíjat már ide fizetnék be.
Tantó Csaba polgármester a javaslatot szavazásra bocsátotta és egyúttal kérte a Testület
felhatalmazását a Belépési Szándéknyilatkozat aláírására. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és egyhangú 5 igen szavazattal a következő határozat szerint fogadta el az
előterjesztést.
17/2015. (III. 30.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Turisztikai Egyesület Gödöllő”
(2100 Gödöllő, Szabadság út 23.) egyesülethez csatlakozását szándékét fejezi ki és egyúttal
felhatalmazza Tantó Csaba polgármestert a „Turisztikai Egyesület Gödöllő” megnevezésű
egyesületbe történő belépés szándékát kifejező Belépési Szándéknyilatkozat aláírására.
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A „Turisztikai Egyesület Gödöllő” alapszabályának tervezete és a Belépési Szándéknyilatkozat
a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
c.)
Tantó Csaba polgármester:
Intézményi átszervezés miatt a KLIK megkereste, hogy a képviselő-testület véleményezze az
átszervezési javaslatukat, miszerint az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola
(OM 022368) – székhely- és tagintézmény szétválasztása valamint a székhelyintézményre
vonatkozóan a fenntartói jog átadásra. Tehát véleményezni szükséges, hogy Iklad csatlakozzon-e
az Aszódi Evangélikus Gimnáziumhoz! Javaslata, hogy amíg a Domonyi Általános Iskola sorsa
nincs rendezve, addig ne támogassa Domony Képviselő-testülete az Ikladi Tasnádi Lajos Német
Nemzetiségi Általános Iskola (OM 022368) csatlakozását az Aszódi Evangélikus
Gimnáziumhoz!
Pauló Pál települési képviselő:
A képviselő-testület nemet mond a megkeresésben szereplő, Evangélikus Gimnáziumhoz való
csatlakozását Ikladnak!
Tantó Csaba polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirend során kialakult javaslatot szavazásra
bocsátotta. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és egyhangú 5 igen szavazattal a
következő határozat szerint fogadta el az előterjesztést.
17/2015. (III. 30.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testületétől a KLIK Aszódi Tankerülete
fenntartói jogkörében eljárva a Domonyi képviselő-testület véleményezését kérte azon
átszervezési javaslatra, miszerint az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola
(OM 022368) – székhely- és tagintézmény szétválasztásra valamint a székhelyintézményre
vonatkozóan a fenntartói jog átadását kerüljön-e.
A képviselő- testület 5 egyhangú szavazatával elutasította az átszervezés kezdeményezését,
valamint a tagintézmény szétválasztására, valamint a székhelyintézményre vonatkozóan a
fenntartói jog átadására vonatkozó – az Ikladi Általános Iskola és az Aszódi Evangélikus
Gimnázium részéről kezdeményezett előterjesztést.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
Pető Zoltán képviselő megérkezett a testületi-ülésre.
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 2.
célterületére kiírt pályázat benyújtásához. A Képviselő-testület kinyilváníthatja, hogy a
szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja. A támogatandó tevékenységként a Rendeletben
meghatározott célok közül -új gépjármű beszerzését jelöli meg és a fejleszteni kívánt célterület
keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztését tűzi ki célul.
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Az igényelhető támogatás összege: a megvásárolni, beszerezni kívánt terepjáró vonatkozásában, figyelemmel a számú Rendeletben foglalt pályázati kiírásra és az előzetesen beszerzett
árajánlatokra - nettó 5 millió forint. A képviselő-testület a beruházáshoz saját erőként vállalja
biztosítani a gépjármű vételárát terhelő 27% mértékű ÁFA összegének a megfizetést. Az ÁFA
összegét a 2015. évi költségvetésében a Város- és községgazdálkodás szakfeladat terhére
biztosítja. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka. Kéri a Testület
felhatalmazását, hogy a pályázat benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedések megtételéről
gondoskodjon.. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta egyhangú 6 igen egyhangú
szavazattal a következő határozat szerint fogadta el az előterjesztést.
19/2015. (III. 30.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott határozatával
elfogadja az előterjesztést és hozzájárul a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015-től igénybe vehető támogatások 2. célterületére kiírt pályázat benyújtásához. A
Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szolgáltatásfejlesztést szükségesnek tartja. A
támogatandó tevékenységként a Rendeletben meghatározott célok közül -új gépjármű
beszerzését jelöli meg és a fejleszteni kívánt célterület keretében egyéb szociális,
bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztését tűzi ki célul.
Az igényelhető támogatás összege: a megvásárolni, beszerezni kívánt terepjáró vonatkozásában, figyelemmel a számú Rendeletben foglalt pályázati kiírásra és az előzetesen beszerzett
árajánlatokra - nettó 5 millió forint. A képviselő-testület a beruházáshoz saját erőként vállalja
biztosítani a gépjármű vételárát terhelő 27% mértékű ÁFA összegének a megfizetést. Az ÁFA
összegét a 2015. évi költségvetésében a Város- és községgazdálkodás szakfeladat terhére
biztosítja. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.
A képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza Tantó Csaba polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedések megtételéről gondoskodjon..
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: azonnal
Tantó Csaba polgármester:
Mivel a Testületi ülésen érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az
ülést – megköszönve a Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését - bezárta.

K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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