JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 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. Javaslata, hogy Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi
tanácsadót várják meg, a napirendi pontokat módosítani kéri. A képviselő-testület tagjai az
elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
NAPIREND

1.) Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratának módosítása
2.) Beszámoló az Aszódi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről
3.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi Költségvetésének
végrehajtásának megtárgyalása
4.) Egyebek
Zárt ülés
1. NAPIREND

Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratának módosítása
dr.Barcsai Antal jegyző:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az óvoda Alapító Okiratában az SNI-s gyermekek szakfeladat,
beemelése szükségessé vált, illetve törvénymódosítások történtek, és a kincstár felé benyújtandó
Alapító Okirat nem csak formailag, de tartalmilag változtak!
Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Kéri, hogy az Esélyegyenlőség(107080) is szerepeljen az Alapító Okiratban, úgy mint eddig,
mert így tudnak pályázni!
Tantó Csaba polgármester:
Az óvoda Alapító Okiratának elfogadását javasolja a kért módosításokkal. Javaslatát szavazásra
bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
20/2015. (V.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratának
módosítását a Képviselő-testület részére írásban megküldött módosítások szerinti tartalommal
fogadja el.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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2. NAPIREND
Beszámoló az Aszódi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről
Tantó Csaba polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta és elolvasta. A beszámolót megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a beszámolót megtárgyalta 7 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
21/2015. (V.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete Beszámoló az Aszódi Központi Orvosi
Ügyelet 2014. évi működéséről megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3. NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi Költségvetésének végrehajtásának
megtárgyalása
Fülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Javasolja a képviselő-testületnek, a 2014. évi előirányzat módosítást elfogadni szükséges.
Tantó Csaba polgármester:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014. (II.17.) sz. rendelet módosítását
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú
szavazattal a következő rendeletét alkotja:

Domony Község Önkormányzatának
6/2015. (V.26.) Ökt rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetését
megállapító 2/2014. (II.17.) sz. rendelet módosításáról

Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az AHT-ról szóló 2011.
évi CXCV tv34.§-a alapján 2/2014.(II.17.) évi költségvetés módosítására az alábbi
rendeletet alkotja.

A 2/2014(II.17.) rendelet 3§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
1.§. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét
12.789 e.Ft-tal megemeli, így a bevételi főösszeget 253.347 eFt-ra, a konszolidált
bevételi főösszeget 177292 eFt-ra a kiadási főösszeget 253.347 eFt-ra konszolidált
kiadási főösszeget 177.292 eFt-ra módosítja.
.
2.§. Az 1 §.-ban szereplő módosítások hatását át kell vezetni a költségvetési
rendeleten és annak mellékletén.
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3.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésével kiegészül
a 2/2014.(II.17. sz. rendelet.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tantó Csaba
polgármester

dr.Barcsai Antal
jegyző

2014.11-12.hó előirányzat módosítás

Megnevezés
Rendszeres szoc.segély
2013.évi elsz.téves ut.
lakásfenntartási tám.
Foglalkoztatást hely.tám.

Bevétel
Központosított
Központosított
Központosított
Központosított

Bérkompenzáció /10-11.hó Központosított

Kiadás

132.903
412.000
39.330
529.200
473.329

Óvodáztatási támogatás

Központosított

Bérkompenzáció, járulék
Önk.103.269,védőnő
29.700,PH237.363, Ovi
102.997/
Óvodáztatási támogatás

Gyermekétkezt.
Köznevelési tám.
pótigénylés
Bérkomp.előleg
visszavonás
Erzsébet utalvány
Kiegészítő
tám./kamat,2013.évi
elsz.,egyéb tám./
nettó finansz.előleg

Központosított

Gyermekétkeztetés

Központosított

Óvoda finansz.

Központosított

Önkorm., bér

Központosított

természetbeni juttatás

Központosított

működési kiadás

Központosított

államháztart.belüli
megelőlegezés

Központosított
tám.összesen:
Egyéb EI módosítás
Óvoda finansz.
Működési pénzeszk.átv.
Átvett pe.háztart.: csatorna
hj.
műk.kiadás
Egyéb összesen
Előirányzat módosítás
mindösszesen

Összeg Ft

Rendszeres szoc. segély
Üzemeltetési költség
lakásfenntartási tám.
Foglalk.hely.tám.

190.000
-1.726.579
797.866
-70.372
783.000
107.637

3.900.189

5.460.866

adó bevétel
átvett pe.védőnő

Óvoda finansz.
egyéb dologi

átvett pe.háztart.

egyéb dologi

adó bevétel

bér, járulék,egyéb dologi

2.884.000
366.500
390.000
3.688.000
7.328.500
12.789.366

Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2014. évi zárszámadást és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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Tantó Csaba polgármester:
A 2014. évi költségvetés végrehajtását szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
egyhangú szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képeziFülöpné Csépány Mariann pénzügyi tanácsadó:
Domony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II.12.) sz. rendelet
módosítását kéri elfogadásra.
Tantó Csaba polgármester:
Domony Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II.12.) sz. rendelet
módosítását javasolja elfogadni. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő rendeletét alkotja:

Domony Község Önkormányzatának
8/2015. sz. (V.26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetését
megállapító 3/2015. (II.12.) sz. rendelet módosításáról

Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az AHT-ról szóló 2011.
évi CXCV tv34.§-a alapján 2/2014.(II.17.) évi költségvetés módosítására az alábbi
rendeletet alkotja.

A 3 /2015(II.12.) rendelet 3§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
1.§. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét
2.029 e.Ft-tal megemeli, így a bevételi főösszeget 278.692 eFt-ra, a konszolidált
bevételi főösszeget 187.323 eFt-ra a kiadási főösszeget 276.692 eFt-ra konszolidált
kiadási főösszeget 187.323 eFt-ra módosítja.
.
2.§. Az 1 §.-ban szereplő módosítások hatását át kell vezetni a költségvetési
rendeleten és annak mellékletén.
3.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésével kiegészül
a 3/2015.( sz. rendelet.)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Tantó Csaba
polgármester

dr.Barcsai Antal
jegyző

2015. 01-04. hó előirányzat módosítás

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Összeg Ft

Rendszeres szoc.segély

Központosított

Rendszeres szoc. segély

421.794

lakásfenntartási tám.
Foglalkoztatást hely.tám.

Központosított
Központosított

lakásfenntartási tám.
Foglalk.hely.tám.

158.310
916.864

Bérkompenzáció /01-03./
Önkorm.
Bérkomp. áthúzódó
Önkorm.

Központosított

Bérkompenzáció, járulék
Önk.81.278, ,
bérkomp.áthúzódó Önk.
44.323,

Bérkomp. Óvoda
Bérkomp. PH

Központosított
Központosított

Központosított

Központosított
tám.összesen:

Óvoda finansz.
PH finansz.

81.278
44.323

117.338
288.836
2.028.743

4. NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Domony-Domonyvölgyi Üdülőbarátok Egyesület elnöke Dr. Kárász János kérelmében a
közösségi ház munkálataihoz kéri a támogatást. Javasolja a szokásos 30.000,-Ft támogatást
megszavazni a kérelemre. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
22/2015. (V.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete Domony-Domonyvölgyi Üdülőbarátok
Egyesület elnöke Dr. Kárász János kérelmét megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, 30.000,-Ft
támogatást a Közösségi Ház bővítésére az önkormányzattól a 2015. évre vonatkozóan.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Kiscsillag Óvoda felújítása.
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Kmetyné Bohunka Márta Óvodavezető:
Elmondja, hogy 3 árajánlat érkezett a felújítási munkára.
Tantó Csaba polgármester:
Az elvégzett munka után tud fizetni az önkormányzat, részszámlára! Megnézi a képviselőtestület, mit tudnak tenni!
c.)
Tantó Csaba polgármester:
Radics Józsefné Domony, Bihari J. utca 3. szám alatti lakos, kérelme, 50%-os szemétszállítási díj
csökkentésére szól. Leírja a kérelmében, hogy fiával lakik az ingatlanban. Javasolja a képviselőtestületnek, 50%-os szemétdíj csökkentését, mivel 70 év feletti a kérelmező, és a fiával ketten
laknak az ingatlanban. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú
szavazattal, a következő határozatot hozta:
23/2015. (V.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Radics Józsefné Domony, Bihari János utca
3. szám alatti lakos kérelmét a szemétszállítási díjfizetés 50%-os csökkentéséről megtárgyalta, és
elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Szlovák Árpád Domony, Fő út 26/B. szám alatti lakos talajterhelési díj elengedése iránti kérelme.
Javasolja képviselő-testületnek a részletfizetés lehetőségét felajánlani a kérelmező részére.
Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
szavazattal, 1 fő képviselő nem volt jelen, a következő határozatot hozta:
24/2015. (V.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szlovák Árpád Domony, Fő út 26/B. szám
alatti lakos kérelmét a talajterhelési díj elengedéséről megtárgyalta.
A képviselő-testület döntése a talajterhelési díj befizetésére részletfizetési lehetőséget ajánlja fel.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
e.)
Tantó Csaba polgármester:
Star Touring and Riding Hungary Közhasznú Egyesület az Ifjúsági Tábor munkálataihoz anyagi
kérelmet nyújtotta be. Javasolja a kérelemben megjelölt munkálatok költségeire az anyagi
támogatás megszavazását. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
25/2015. (V.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Star Touring and Riding Hungary
Közhasznú Egyesület az Ifjúsági Tábor munkálataihoz, anyagi kérelmét megtárgyalta.
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A Képviselő-testület a számla bemutatása után, az anyagköltségekre a támogatását megadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tantó Csaba polgármester:
Zárt ülés következik.

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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