JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 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 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.) Domony Község Önkormányzatának 8/2014. (X. 20.) sz. rendeletével módosított 6/2006.
(X.26.) számú rendeletének - a települési képviselők költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról
2.) KLIK Aszódi Tankerület, tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
3.) Általános Iskola KLIKK keretein belül történő további állami működetésének
megerősítése
4.) Egyebek
1. NAPIREND
Domony Község Önkormányzatának 8/2014. (X. 20.) sz. rendeletével módosított 6/2006.
(X.26.) számú rendeletének - a települési képviselők költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Elmondta, hogy a Képviselőtestület tagjaival előzetesen egyeztetett a napirendi kérdéssel
kapcsolatban. A testület tagjainak egybehangzó véleménye, hogy a Bizottsági tagoknak – a nem
Képviselő-testületi tag Bizottsági tagoknak is - jogszerűen jár és megállapítható a havi 3000 ft.
összegű tiszteletdíj. Ezzel kompenzálható az ülésen történő megjelenésük, az utazásra fordított
költégük. A bizottsági díj, havi egyszeri díj!
dr. Barcsai Antal jegyző:
Elmondja, hogy az SZMSZ április végéig, felülvizsgálásra kerül, ekkor lehet egységes
szerkezetbe foglalni és a jogszabályi módosítások miatt szükséges változtatásokat átvezetni az
SZMSZ-en. Jelenleg egy Önkormányzati rendeletmódosítással lehet rendezni a kérdést.
Tantó Csaba polgármester:
Elmondta, hogy a Képviselők részéről előzetesen már Őt is megkeresték a Képviselő Asszony
által előterjesztett Rendelet módosítás érdekében, az egyik javaslattevő az indítvány előterjesztője
volt. A képviselők kérésének megfelelően, a bizottsági díjak összege havi 3.000,-Ft- ban kerülne
megállapításra. Ez az összeg előterjesztett rendeletmódosításba már beépítésre került. Fentiek
figyelembevételével Tantó Csaba polgármester Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és az előterjesztést 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta és megalkotta a következő rendeletét:
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Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015 (II.26.) rendelete
a 6/2006. (X.26.) sz. a települési képviselők költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról
Domony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2011 évi CLXXXIX. törvény 35. §. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és
egyéb juttatásairól a következő rendeletet alkotja:
1. §.
(1) Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, bizottságok képviselő-,
valamint a bizottságok nem képviselő tagjaira.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, akinek járandóságairól a képviselő-testület
az 2011 évi CLXXXIX tv. alapján külön rendelkezik.
2. §
(1) Az alpolgármesternek és a képviselőknek a képviselő-testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt szükséges
költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
(2) Az alpolgármester részére az illetményének/ tiszteletdíjának 15%-nak megfelelő költségtérítés
illeti meg.
(3) Az eseti megbízás teljesítésekor felmerülő költségek megtérítéséről a megbízóval igazoltatott
elszámolás alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
3. §

(1) A képviselő-testület a testületi tagok tiszteletdíját egységesen bruttó 40.000,- Ft összegben
állapítja meg havonta.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete bizottságának elnöke havonta 8.000,- Ft tiszteletdíjra
jogosult.
(3) A bizottságok képviselő, valamint nem képviselő tagjai ülésenként 3.000,- Ft
4. §

(1) A R. 2. és 3. §-ában részletezett költségtérítést és tiszteletdíjat a polgármesteri hivatal
számolja el és gondoskodik azok kifizetéséről.
(2) A R. 2. §-ában meghatározott eseti elszámolás benyújtásakor a megbízott kérheti a soron
kívüli megtérítést. Ez esetben a kifizetésnek 8 napon belül meg kell történnie.
5.

§.

(1) A képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálja e
rendeletet.
(2) A juttatás elszámolását és kifizetését a Pénzügyi Bizottság félévenként ellenőrzi.
6. §.
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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Domony, 2015. február 20.

Tantó Csaba
Polgármester

Dr. Barcsai Antal
jegyző

Kihirdetésre került:
2015. február 26.
Kihirdetve:

2015. 02. 26.

dr. Barcsai Antal
2. NAPIREND
KLIK Aszódi Tankerület, tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
Tantó Csaba polgármester:
A KLIK, küldött megkeresést, hogy Domony Képviselő testülete véleményezési jogával élhet
A tagintézmény-vezetői megbízást – külön jogszabályi rendelkezés hiányában - a megbízási
jogkör gyakorlójaként a KLIK elnöke adja, a tankerületi igazgató által előterjesztett javaslat
alapján, a pályázati kiírás szerint 5 éves időtartamra.
A pályázati kiírásra megjelölt határidőig 1 fő - Tóth-Simon Andrea pedagógus - nyújtott be
pályázatot a Tagiskola vezetői pályázatára.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 83.§ (3) e) és 4) h pontjában, valamint a
KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a Tankerület beszerzi az
intézmény székhelye szerinti önkormányzat véleményét. Amennyiben a Képviselő-testület élni
kíván véleményezési jogával, akkor zet most tudja megtenni a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Aszódi Tankerülete felé.
Tantó Csaba Polgármester a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megkeresése alapján
javasolja támogatni Tóth-Simon Andrea személyét a kinevezésre. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2015. (II. 26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete véleményezési jogával élve az Ikladi
Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskola Koren István Tagiskola tagintézmény-vezetői
pályázatról kialakított véleménye alapján meghozott döntése, hogy Tóth-Simon Andrea
személyét támogatja a Tagintézmény-vezetői beosztásra, kinevezését egyhangúan támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. NAPIREND
Általános Iskola KLIKK keretein belül történő további állami működetésének megerősítése
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatta a Testületet, hogy Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §. (4) bekezdésére figyelemmel – a
helyi Önkormányzati választásokat követő év március 31.-ig van lehetősége dönteni, hogy az
Általános Iskola működtetését – gazdasági teljesítőképessége alapján – a 2015-2016. tanévtől
vállalja, vagy továbbra sem tudja vállalni, annak fenntartását a jövőben is az állami
intézményfenntartó központon keresztül kívánja ellátni.
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Tantó Csaba polgármester azt javasolta a Képviselő -testületnek, hogy mivel Domony Község
Önkormányzata az Általános Iskola működtetését – gazdasági teljesítőképességének figyelembe
vétele alapján a 2015-2016. tanévtől sem tudja vállalni, - azt továbbra is az állami
intézményfenntartó központon keresztül lássa el. A napirend kapcsán egyéb észrevétel, más
irányú indítvány nem hangzott el, így Tantó Csaba polgármester javasolta a testületnek, hogy az
általános iskola a jövőben továbbra is a KLIK-en keresztül működjön. Javaslatát szavazásra
bocsátotta. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és egyhangúlag 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
10/2015. (II. 26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 76. §. (4) bekezdésére figyelemmel kijelenti, hogy az Általános Iskola
működtetését – gazdasági teljesítőképessége alapján – a 2015-2016. tanévtől sem tudja vállalni,
azt továbbra is a KLIK állami intézményfenntartó központon keresztül kívánja ellátni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a KLIK illetékes tankerületének
vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: azonnal
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Domony Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014-2019 évre vonatkozó Gazdasági
programja. Ami kiküldésre került a képviselőknek, az egy kiindulási alap a jövőre nézve. A
közművelődést fejleszteni kell, könyvtárat kell létrehozni, a kultúrházat is újra be kellene
indítani, ezekhez a feladatokhoz valószínűleg kapunk központi támogatást is!
Pauló Pál települési képviselő:
Gazdasági programhoz, nincs köze, amit kaptak! Töltsék fel, valós tartalommal!
Gohér Mihály települési képviselő:
Szerinte mindenki hozzon ötleteket, ne csak kritizáljon.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja - a Képviselő-testület részére írásban is megküldött - Domony Község
Önkormányzat képviselő-testületének 2014-2019 évre vonatkozó Gazdasági programját.
Elmondta, hogy amennyiben a testület tagjai ki kívánják egészíteni a programot, azt akár most is
megtehetik, de a későbbiekben is tehetnek módosító indítványt a testület felé. Ebben az esetben a
javaslatokat újra a képviselő-testület elé fogja terjeszteni. Ő is azt szeretné, ha a testület tagjai
részéről hasznos javaslatok érkeznének a község gazdasági programjához.
A képviselő-testület az elhangzottak megtárgyalta és mivel módosító indítvány a napirendi
ponthoz nem érkezett azt egyhangú 6 igen szavazattal a következő határozat szerint fogadta el az
előterjesztést:
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11/2015. (II. 26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domony Község Önkormányzat
képviselő-testületének 2014-2019 évre vonatkozó Gazdasági programját megtárgyalta és azt a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
b.)
Tantó Csaba polgármester:
A Derűs Évek Nyugdíjas Egyesület vezetője kérelmet nyújtott be 2015. évre vonatkozóan. Az
előző évek gyakorlatához hasonlóan kér anyagi támogatást az egyesület részére, annak működési
költségeinek részbeni fedezéséhez. A Polgármester Úr javasolta a Testületnek, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan 100.000,-Ft/éves támogatást szíveskedjen nyújtani a kérelmező egyesületnek.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő egyhangú
határozatot hozta:
12/2015. (II. 26 .) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Derűs Évek Nyugdíjas Egyesület /2182
Domony, Fő út 98./ vezetője által az Önkormányzathoz benyújtott kérelmét megtárgyalta, és
döntése alapján 100.000,-Ft azaz egyszáz ezer forint támogatásban részesíti az egyesületet. A
Képviselő-testület a támogatást az Egyesület 2015. évi működési költségeinek részbeni
biztosítása céljából nyújtja.
A Képviselő-testület felkéri Tantó Csaba polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az
egyesülettel a 2015. évi Támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester/jegyző
c.)
Nemecz János alpolgármester:
Elmondja a faluban a kóbor kutyák helyzete tűrhetetlen, sok a lakossági panasz. A sintérrel
kapcsolatban javasolja, hogy az minden héten írjon alá jelenléti ívet, hogy itt járt Domonyban! A
másik problémás ügy a közutakra történő sárfelhordással kapcsolatos. Javasolja, hogy a földeket
művelő gazdák kerüljenek felszólításra, hogy szükség esetén a közútra az erőgépekkel felhordott
sarat maguk után takarítsák el az utakról!
d.)
Gohér Mihály települési képviselő:
Művelődési bizottság külsős tagjának javasolja beválasztani Horváth Gyulát, aki kisebbségi
rendezvények, programok szervezése kapcsán nagy segítséget tudna nyújtani!
Tantó Csaba polgármester:
Az előző javaslathoz kapcsolódóan - a Bizottság képviselő-testületi és nem képviselő-testületi
tagjai meglévő arányának további fenntartása érdekében – tett egy kiegészítő személyi javaslatot.
A Művelődési és Sport Bizottság tagjai közé Pető Zoltán képviselőt is javasolja, mivel így a
külsős tagok száma továbbra is egyező számarányú lesz. Tehát a két személyi javaslat a
következő, amit szavazásra bocsát a Testület felé:
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A Művelődési és Sport Bizottság tagjává –a napirend keretében tett képviselői előterjesztésnek
megfelelően - javasolja külsős tagként Horváth Gyulát megválasztani, míg a Képviselő-testület
tagjai közül Pető Zoltán képviselőt javasolja a Bizottság tagjának megválasztani.
A javaslatot szavazásra bocsátotta, amelynek során a képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és azt egyhangú 6 igen szavazattal a következő határozatban foglaltak szerint
elfogadta:
13/2015. (II. 26 .) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenlegi önkormányzati ciklusra a
Képviselő-testület Művelődési és Sport Bizottságának tagjaivá a következő személyeket
választja meg:
Külsős bizottsági taggá választja Horváth Gyula Domony Főút 173. sz. alatti lakost, míg a
Képviselő-testület tagjai közül a bizottság tagjává Pető Zoltán települési képviselőt választja meg.
Az Újonnan megválasztott Bizottsági tagok Bizottsági tagsággal járó jogaikat esküjük Képviselőtestület előtt történő letételét követően gyakorolhatják.
Felelős: jegyző az SZMSZ függelékében történő módosítás végrehajtására, a bizottsági tagok
eskütételét követően.
Határidő: folyamatos
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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