JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 14.-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 6 fő jelen van. Ismerteti a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat
megtárgyalták, a napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
NAPIREND

1.) Polgármester beszászámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
2.) 2015. évi Közigazgatási szünet megbeszélése
3.) Egyebek
1. NAPIREND

Polgármester beszászámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja a képviselőknek, hogy az elmúlt időszakban sok munka elvégzése történt! Az iskola
udvarán egy állandó színpad készült, viakolor megérkezett a járdára, melyet úgy gondolja
domonyi vállalkozó fog csinálni, vagy még a társadalmi munka megszervezése is lehetséges!
Gohér Mihály települési képviselő:
Javasolja, hogy fel kell mérni a munkát, amit el kell végezni, és rajzolják le mi az amit
szeretnének, hogy megvalósuljon.
Tantó Csaba polgármester:
Továbbá elmondja, hogy a ravatalozóra a végleges terv megérkezett (szomszédok aláírták a
szükséges dokumentumokat). Közbeszerzéssel foglalkozó cég itt járt akivel megbeszélésre került,
hogy lebonyolítja a közbeszerzési eljárást, meghívásos lesz a kiírás, két hét múlva elkezdődhet az
építkezés, mindenszentekre elkészüljön, az átadás megtörténhessen!
-LEADER pályázatban autót megnyerte az önkormányzat, metál szürke Suzuki Vitera, mely
autót a falu felelős, Hicska Ádám fog vezetni!
-A falunapi rendezvényre vásároltak 10 napernyőt, sörpadokat, pavilonokat!
-A falukönyvtár kötelező feladatellátás az önkormányzat részére, ezért a kultúrház hátsó helység
kialakításra kerül a könyvtár részére! Domonyi vállalkozóval, Hajdú Péterrel felmérette a
kialakítási munkát!
Szavazásra bocsátja a beszámolót. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
30/2015. (VII.14.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Tantó Csaba polgármester
beszámolóját és tájékoztatását a képviselő-testület felé meghallgatta és egyhangúlag elfogadta.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. NAPIREND

2015. évi Közigazgatási szünet megbeszélése
Tantó Csaba polgármester:
Az előterjesztés alapján az elmúlt évekhez hasonlóan 2015 évben is a köztisztviselők nyári
igazgatási szünetének időpontja 2015.08.03.-2015.08.19., mely alatt folyamatos telefonos
ügyeletet tart a hivatal. Szavazásra és elfogadásra bocsátja az előterjesztés alapján a
köztisztviselők nyári igazgatási szünet időpontját. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
31/2015. (VII. 14.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület döntése, hogy a Polgármesteri Hivatal
nyári közigazgatási szünetet tart 2015. augusztus 03-19-ig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
A ravatalozó építésének elkezdéséhez, közbeszerzési szabályzat elfogadása szükséges.
Szavazásra bocsátja Domony község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozta:
32/2015. (VII. 14.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Domony község Önkormányzat
Közbeszerzési szabályzatát megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Domonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötése
szükséges az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyása szükséges a testületnek. Az
előterjesztés szerinti tartalommal szavazásra bocsátja a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötendő együttműködési megállapodást. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
33/2015. (VII. 14.) sz. ÖKT határozat
1. Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domonyi Roma Nemzetiségi

Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
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2. Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.)
Tantó Csaba polgármester:
A képviselők láthatták a falunapon is az Aszódi Polgárőrség biztosította a rendezvényt és
domonyi polgárőrök is tagjai a csapatnak. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy benzinköltségre
havi 10.000,-Ft-ot utaljon az önkormányzat, és Domony területén is járőröznek a Polgárőrök. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
34/2015. (VII. 14.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület döntése, az Aszódi Polgárőr Egyesület
kérelmét megtárgyalta, havi 10.000,-Ft támogatás utalásáról döntött.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
d.)
Tantó Csaba polgármester:
A „FOCO 98” Kft ügyvezetője Buzás Zsigmond kérelme, az önkormányzattól 252.000,-Ft összeg
támogatásra szól. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az elmúlt időben központi támogatást kapott
az önkormányzat, amely összegből a támogatást tudott nyújtani, de ebben az évben ezt a központi
támogatást nem kapta az önkormányzat, ezért nem javasolja a kérelem támogatását. Javaslatát
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
35/2015. (VII. 14.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület A „FOCO 98” Kft ügyvezetője Buzás
Zsigmond kérelmét a fogászat működéséhez történő hozzájárulást megtárgyalta.
Domony község Önkormányzat nem kap központi támogatást a kérelemben megjelölt célra, ezért
a nem támogatja a kérelmet, elutasítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
e.)
Tantó Csaba polgármester:
Ingatlanvásárlási kérelem érkezett Árkosi Sándor építész mérnöktől, Domony Község
Önkormányzat tulajdonában lévő telket szeretetné megvásárolni, amely Domonyvölgyben a Tó
utca 0260/6 hrsz-on található. Az a véleménye, hogy az ingatlant nem áll szándékában az
önkormányzatnak értékesíteni, ezért nem javasolja az értékesítést. Javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
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36/2015. (VII. 14.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület Árkosi Sándor építész mérnök kérelmét a
Domony Tó utca 0260/6 hrsz-ú telek megvásárlására megtárgyalta.
Domony község Önkormányzat képviselő-testületének nem áll szándékában a telek eladása, ezért
a kérelmet, elutasítja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
f.)
Tantó Csaba polgármester:
A 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7 pont és a III. 4.
pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat benyújtása lehetséges. A
pályázat alapján elnyerni kívánt összeg 4.423.480,-Ft a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása a települési önkormányzatok működőképességének
megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2015. (VII.14.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évi központi költségvetésről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7 pont és a III. 4. pont szerinti a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat alapján egyhangú döntésével hozzájárul
a pályázat benyújtásához.
A pályázat alapján elnyerni kívánt összeg 4.423.480,-Ft a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása a települési önkormányzatok működőképességének
megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat beadása felől intézkedjen

Határidő: azonnal
Felelős: 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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