JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12.-én
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. Javasolja egy napirendi pont felvételét „A szociális
gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet” elfogadása céljából.
A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadták el:
NAPIREND

1.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2015. évi Költségvetés tervezetének
megtárgyalása
2.) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása.
3.) Egyebek
1. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2015. évi Költségvetés tervezetének
megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
Ismertette a Képviselő-testület tagjai részére előzetesen írásban is megküldött Költségvetési
Rendelet tervezetét. Elmondta, hogy egy jól összeállított, a szakmai előírásoknak megfelelő
költségvetési rendelet került előterjesztésre, amelyben - ha szűkös keretek között is – de sikerült
minden ellátandó önkormányzati feladat végrehajtásához költségvetési keretet rendelni. Az óvoda
és a védőnői szolgálat is előzetesen, a tervezés időszakában benyújtotta az éves tervét, amely
igények szintén figyelembe vételre kerültek a tervezésnél.
Ezt követően átadta a szót a Képviselőtestület tagjainak:
Hozzászólások:
Gohér Mihály települési képviselő:
Kéri, hogy a jövőben részletes létszámot adjanak az óvodából!
Pauló Pál települési képviselő:
Elmondja, hogy a statisztikát folyamatosan figyelni kell az óvodának!
Tantó Csaba polgármester:
A gyermeklétszámot folyamatosan figyelni kell! Az óvodavezetőtől ezt követően kérni fogják az
óvoda létszámát januártól áprilisig!
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Gohér Mihály települési képviselő:
Elmondja, hogy rossz a törvény!
Tantó Csaba polgármester:
Az átlag gyereklétszámot, /statisztikai/ kellene az óvodánál figyelembe venni! Látja, hogy
átlagban 35-40 gyerek jár óvodába!
Czifráné Benedek Katalin PB elnök:
Magyar Államkincstár felé úgy is minden hónapban jelentést kell leadni, tehát a gyermeklétszám
folyamatosan követhető!
Pauló Pál települési képviselő:
Szerinte jó lenne, ha a képviselő-testület felé, minden hónapban írásbeli jelentést adna az óvoda!
Tantó Csaba polgármester:
Azt szeretné mindenképpen elérni, hogy a jövőben ne kelljen ismét állami támogatást
visszafizetni a Kincstár felé! Ha szükséges, akkor szankciót is alkalmazni fog, illetve
indítványozni fogja azt!
dr. Barcsai Antal jegyző:
Elmondja, hogy a normatíva igényléseket statisztikai átlag létszám alapján kell beállítani, amit
leadnak a MÁK felé. Az óvodára jobban odafigyelnek ez után, hogy lehetőség szerinte kerüljön
sor visszafizetésre! Az óvodai létszámot lefelé kell kerekíteni! Az óvodáztatás kérdése eléggé
összetett, sok múlik a szülők hozzáállásán is, hiszen nem minden beíratott gyermeket járatnak
rendszeresen, nap- mint nap az óvodába és ez nagyon megnehezíti a szükséges és elvárt létszám
realizálását! Törvény szerint kötelező óvodáztatás lesz!
Tantó Csaba polgármester:
Az óvodavezető állandó helyettest szeretne, mivel órakedvezménye van! Szerinte, a statisztikát
rendbe kell tenni a gyereklétszámot, pedig folyamatosan figyelni szükséges, ha lehet a szülőkre is
hatást, kell gyakorolni!
Gohér Mihály települési képviselő:
Az állam amit leutal, az óvodáé, a vezető felelőssége a létszám leadása! Felelősségre lehet vonni,
ha baj van!
Tantó Csaba polgármester:
A vezetőnek kell tudni, mi a feladata! Javasolja, hogy a jövőben üljenek le a vezető óvónővel
beszélgetni a létszámkérdésről! Mindenképpen az az álláspontja és azt szeretné elérni, hogy amennyiben lesz ilyen státusz, - akkor a helyettes vezetőre ne kelljen később visszafizetnünk, ha
esetleg nem járt volna rá támogatás!
Elmondta azt is, hogy az óvoda vonatkozásában elkészült tervezetet – csakúgy, mint a
költségvetési Rendelet-tervezet többi részét - az Önkormányzat Pénzügy Bizottsága is előzetesen
megtárgyalta. A Bizottság véleményének ismertetésére Tantó Csaba polgármester átadta a szót a
PB elnökének.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az óvoda költségvetés tervezetét és azt – mivel kellőképpen
megfelelőnek tartják – egyhangú döntésükkel elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.
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Tantó Csaba polgármester:
Mivel az előterjesztés ezen részéhez több kérdés, hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsájtotta
az óvoda költségvetését. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
5/2014. (II. 12 .) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetés tárgyalása keretében a Napköziotthonos Óvoda
költségvetését 43.229,-eFt összeggel fogadta el, beépítve a szükséges mértékű
béremeléseket is.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Az Óvoda, mint intézmény költségvetésének elfogadását követően a Polgármesteri Hivatal 2015.
évi költségvetésének tervezetét bocsátotta tárgyalásra.
Czifráné Benedek Katalin PB elnök:
A bizottsági tagság után adható tiszteletdíj összegéről érdeklődik.
Tantó Csaba polgármester:
1-2 alkalomért ne legyen bizottsági díj fizetve szerinte, de ha más a testület véleménye, várja
majd a javaslatot! Van olyan álláspont is, hogy a tagok vállalták a képviselőséget és a képviselői
tiszteletdíj a bizottsági tagság ellentételezését is tartalmazza.
Czifráné Benedek Katalin PB elnök:
A kastély őrzésére a havi 60 eFt megbízási díj, miért van fizetve?
Pauló Pál települési képviselő:
A bizottsági külsős – nem testületi - tagoknak is járhat a tiszteletdíj!
dr. Barcsai Antal jegyző:
A 2014. évi Önkormányzati választásokat követően az új Képviselő-testület alakuló ülésén az
Önkormányzati törvény rendelkezéseinek alkalmazásával lett a polgármester illetménye
megállapítva a törvényi előírások alapján. Az új testületben a bizottsági tagoknak is egy újabb
ülésen tett előterjesztés alapján lehet elfogadni a bizottsági tagságért járó tiszteletdíjat.
Tantó Csaba polgármester:
A képviselő-testület elé be lesz hozva ismételten az SZMSZ megtárgyalásra, az előterjesztéseket
írásban is belehet nyújtani.
Gohér Mihály települési képviselő:
Szerinte maradjon, illetve ismételten kerüljön megállapításra a 3.000,-Ft/hó összegű bizottsági
díj, mint az előző ciklusban.
Tantó Csaba polgármester:
Egy későbbi testületi ülésen az SZMSZ újra tárgyalásra kerülhet, és ekkor elő lehet terjeszteni a
Bizottsági tagságért adható tiszteletdíjra vonatkozó javaslatot.
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Gohér Mihály települési képviselő:
Javasol egy bizonyos összeget betervezésre a falunap megtartása céljából, a civil szervezetek
támogatására, és programokat szeretne szervezni az év folyamán.
Tantó Csaba polgármester:
Mivel a napirendi ponthoz több kérdés, javaslat nem érkezett az önkormányzat költségvetésén
belül. Polgármesteri Hivatal költségvetését 51.240,-eFt összeggel szavazásra bocsátotta elfogadás
céljából. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
6/2015. (II. 12 .) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetés tárgyalása keretében a Polgármesteri Hivatal
költségvetését 51.240,-eFt összeggel fogadta el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal, mint intézmények költségvetésének elfogadását követően
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezetét bocsátotta tárgyalásra.
Elmondta, hogy a civil szervezeteknek pályázni kell, hogy támogatást kapjanak az
önkormányzattól. Az önkormányzat költségvetését 182.194,-eFt összeggel bocsátotta szavazásra
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
7/2015. (II. 12 .) sz. ÖKT határozat
1.) Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Domony Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetés tárgyalása keretében az Önkormányzat
költségvetését 182.194,-eFt összeggel fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletet szavazásra bocsátja.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy, hogy az Óvoda, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat
Költségvetési rendelet elkészült tervezetét a Önkormányzat Pénzügyi többi részét - az Pénzügy
Bizottsága is előzetesen megtárgyalta. A Bizottság véleményének ismertetésére Tantó Csaba
polgármester átadta a szót a PB elnökének.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság összefüggésében is megtárgyalta a költségvetési Rendelettervezet - az Óvoda, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Költségvetési rendelet elkészült
tervezetét - és azt – mivel kellőképpen megfelelőnek és megalapozottnak tartják – egyhangú
döntésükkel elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság ülésén szinte
minden Testületi tag is jelen volt, így kellő alapossággal alakították ki határozatukat.
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Mivel a napirendi ponthoz több kérdés, javaslat nem érkezett Tantó Csaba Polgármester az
önkormányzat 2015. évi költségvetését annak elfogadás céljából szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és megalkotta a
következő Rendeletét:
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) NAPIREND
A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása.
dr. Barcsai Antal jegyző:
Javasolja, az előterjesztésben foglalt Rendelet-tervezet elfogadását. Jelezte azonban, hogy igen
rövid idő állt rendelkezésre a rendelet előkészítésére és mivel új alapokra helyezett szociális
szabályokról van szó - még képlékeny a szociális törvény, - 1-2 hónap múlva az addig gyűjtött
tapasztalatok alapján valószínűleg módosításra fog kerülni a rendelet!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletet. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:

Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelete
a szociális gondoskodás helyi szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pauló Pál települési képviselő:
Kérése, hogy a rendeleteket papír formában kapják meg a képviselők, ne csak elektronikusan!
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Sztán István küldött levelet, mivel a Hatvani kórházhoz van Domony sorolva a területek kiosztása
szerint, a testületnek erről határozatot szükséges hozni. Szavazásra bocsátja, hogy Domony
település egészségügyi ellátási területe az egészségügyi ellátórendszer átalakítását követően a
hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozzon.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal – vita és hozzászólás
elhangzása nélkül - a következő határozatot hozta:
8/2015. (II. 12.) sz. ÖKT határozat
1.)
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. Törvény 5/B. § (2) bekezdésének c)
pontjára hivatkozással kéri az illetékes egészségügyi államigazgatási szervet, hogy az
egészségügyi ellátási területek kialakításánál vegyék figyelembe, hogy Domony település
egészségügyi ellátási területe az egészségügyi ellátórendszer átalakítását követően a
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hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéhez
tartozzon.
2.)
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az illetékes egészségügyi államigazgatási és a
hatvani kórház részére hivatalból küldje meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tantó Csaba polgármester:
Mivel az ülés keretében több kérdés nem hangzott el, érdemi hozzászólás hiányában, az ülést
bezárta.

K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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