JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 03.-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.) Polgármester beszászámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
2.) Döntés meghozatala Ravatalozó építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
ügyében
3.) Leader pályázat pozitív elbírálását követően a pályázat keretében beszerezni
kívánt gépjármű beszerzési pályázat előfinanszírozásához rövid lejáratú likvid hitel
felvételéhez történő Testületi hozzájárulás
4.). Kultúrház felújításának megtárgyalása
5.) Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratának módosítása
6.) Egyebek
1.NAPIREND

Polgármester beszámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
Tantó Csaba polgármester:
Ismertette a 3. számú főútnál újonnan kiépített körforgalom átadásának folyamatát, az ott
felmerült javaslatokat. Elmondta, indítványozta az átadáskor, hogy a Domony felé vezető út
elején legyen kitéve az 5 t-ás súlykorlátozó tiltó tábla. Elmondta, lesznek még hiánypótlások
elvégezve. A körforgalom közvilágítását a Bag önkormányzatának kell fizetnie, amelyet Bag
nehezményez. Azt szerették volna, ha Domony is fizet a közvilágítási számlába!
Tantó Csaba polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja - a Képviselő-testület részére
tett beszámolóját. A képviselő-testület az elhangzottak megtárgyalta és mivel módosító indítvány
a napirendi ponthoz nem érkezett az előterjesztést egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta:
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38/2015. (VIII. 03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a polgármester beszámolóját
megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
I1. NAPIREND

Döntés meghozatala Ravatalozó építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás
ügyében
Tantó Csaba polgármester Ismertette a Közbeszerzési eljárás alapján eddig megtett lépéseket,
lezajlott eseményeket, majd a Képviselő-testület döntéséhez szükséges információkat. –A
közbeszerzési eljárás szakszerű lebonyolításában a Nyírber kft. segítette, koordinálta az
Önkormányzat munkáját, Ők készítették elő a döntéshez szükséges anyagokat.
dr. Barcsai Antal jegyző ismertette a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó döntési
mechanizmus folyamatát, amelyet a Képviselő-testület határozott meg Közbeszerzési
Szabályzatában. E szerint:

10. Döntéshozatal (az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján)
10.1 A közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. Ennek
érdekében a bíráló bizottság elnöke írásbeli előterjesztést terjeszt a döntéshozó elé. A
közbeszerzést lezáró döntésről jegyzőkönyv vagy határozat készül.
A Képviselő-testület dönt:
• A benyújtott ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről,
• A nyertes ajánlattevőről,
• Ha ezt előírta a felhívásban, a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőről,
• A közbeszerzési eljárás eredményességéről, eredménytelenségéről.
10.1.2. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás és a Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
esetén a képviselő-testületet megillető döntési jogköröket a polgármester gyakorolja.
10.2. Amennyiben a döntésre jogosult az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban
köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, legalább 5
évig köteles megőrizni.
10.3. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalakor név szerinti szavazást kell
alkalmazni.
10.4. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás közbenső döntését a
polgármester a Bíráló Bizottság javaslata alapján hozza meg. Ez az ajánlatok érvényességének
és/vagy érvénytelenségének megállapítására terjed ki.
Tantó Csaba polgármester:
Domony Ravatalozó kivitelezésére Domony község Képviselőtestülete nevében kiírt
Közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítható. A Közbeszerzési eljárás
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keretén belül ajánlattételre három cég került felkérésre. A felhívásban meghatározott időpontig,
2015. július 31. napján 10.00 óráig egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.
Az ajánlat felbontására az eljárás lefolytatásával megbízott NYÍRBER Kft. hivatalos
helyiségében azt követően került sor, hogy a tárgyalásvezető előzetesen meggyőződött a
csomagolás sértetlenségéről.
A Kbt. 62. § (4) bekezdése alapján a bontási jegyzőkönyvben rögzítésre került a szerződés
teljesítésére, rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke és a becsült érték, amely megegyezik a
rendelkezésre álló pénzügyi fedezettel.
Fenti szempontokat alapján és figyelembe véve a Bontási jegyzőkönyvben szerepelő tényeket
valamint a Bíráló Bizottság Jegyzőkönyvben rögzített javaslatát a Képviselő-testület az alábbi
egyhangú döntést hozta:

Az eljárás menetének ismertetését követően Tantó Csaba polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztést az írásbeli javaslatnak megfelelően, amelyet a Képviselő-testület névszerinti
szavazással egyhangúlag elfogadott.

39/2015. (VIII. 03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domony, Ravatalozó építése
kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás alapján, mint döntéshozó szerv, névszerinti
szavazással 5 igen
Tantó Csaba
polgármester igen
Nemecz-Ézsás János alpolgármester igen
Pauló Pál képviselő
igen
Pető Zoltán képviselő
igen
Tantó Viktor képviselő
igen
szavazatával meghozta az alábbi egyhangú határozatát:
A Domony, Ravatalozó kivitelezésére indított Közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja és az eljárás nyertesének a Füziexportbau Kft., 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.
ajánlattevőt hirdeti ki.
Ajánlattevő Füziexportbau Kft nettó 28.766.086.- ft. ajánlati áron vállalta el a Domony
Ravatalozó építésének kivitelezési munkáinak - az ajánlati felhívás részét képező
tervdokumentáció szerint – elvégzését.
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletébe megtervezte és biztosítja a
beruházás megvalósításához szükséges nettó 28.766.086.-ft., bruttó 35.000.000 ft. összeget és
kötelezettséget vállal a fenti összeg megfizetésére a kivitelező részére, a munkák megfelelő
minőségű elvégzését követően. A kivitelező két résszámla és egy végszámla benyújtására
jogosult a műszaki ellenőr teljesítés igazolását követően. Beruházó Önkormányzat előleg
nyújtására A Kbt. alapján nem kötelezett.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
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Leader pályázat pozitív elbírálását követően a pályázat keretében beszerezni kívánt
gépjármű beszerzési pályázat előfinanszírozásához rövid lejáratú likvid hitel
felvételéhez történő Testületi hozzájárulás
Tantó Csaba polgármester ismertette, hogy az Önkormányzat meg tudná ugyan előlegezni a
Leader pályázaton nyert, de utófinanszírozással megvásárolható gépjármű vásárlásához
szükséges összeget, de egy likvidhitel igénybevételével egyéb Önkormányzati fejlesztéseket is
meg tudnak még valósítani a nyár és az ősz folyamán, míg be nem álla rossz idő. Így a nettó
beszerzési összeget hitelből fizetnék ki és majd ha az NVH egy fél év múlva leutalja a pályázati
pénzt visszafizetjük a rövid lejáratú hitelt, amelynek felvételéhez nem kell kincstári engedély.
Tantó Csaba polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett és a Képviselő-testület tagjai pozitívan nyilvánultak
meg az előterjesztés tárgyával kapcsolatban szavazásra bocsátotta - a Képviselő-testület részére
tett előterjesztést. 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:
40/2015. (VIII. 03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú határozatával hozzájárul
5.000.000 ft., azaz ötmillió ft. összegű rövid lejáratú, éven belüli hitel felvételéhez. A Képviselőtestület a hitelt a számlavezető pénzintézetétől a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől (2191 Bag,
Petőfi tér 14.) kívánja igénybe venni a jelen határozat mellékleteként benyújtott hitelkérelem
alapján.
A hitelfelvétel célja, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 21/2015. (IV. 17. ) MvM
rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2015.-től igénybe vehető támogatási jogcímre a Képviselő-testület által 2015. 05. 07. időpontban
benyújtott - 8895368764 azonosító számon nyilvántartott - támogatási kérelemben foglaltak
megvalósítása.
A támogatási kérelem alapján a pályázatot közzétevő MVH - a pályázati dokumentációval
összhangban - 5.000.000 ft., azaz ötmillió ft. összegű támogatást hagyott jóvá Domony Község
Önkormányzata számára. A hitel felvétele a pályázati cél megvalósításának előfinanszírozását
szolgálja.
A fent megjelölt kérelem alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egy db. Suzuki
Vitara ALLGRIP Prémium 1.6 Benzin üzemű gépjármű beszerzéséhez és az ahhoz kapcsolódó
arculati elemek, valamint regisztrációs adó megfizetéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást
az Önkormányzat számára, utófinanszírozás keretében.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
4. NAPIREND
Kultúrház felújításának megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
Ismerteti a testülettel, hogy a kultúrház felújítására kötelező önkormányzati feladat végrehajtása
miatt van szükség. Ennek során egy légtérbe kell nyitni az épület hátsó két helységét, burkolni
szükséges, illetve festeni, el kell végezni a villanyszerelési munkálatokat. Ezekre a munkálatokra
kért árajánlatot, amelyek közül, a legkedvezőbb a 2,8. MFt-os árajánlatot tett Hajdú Péter (2182
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Domony, Tavasz utca 7.) helyi egyéni vállalkozó. Munkák elvégzése után benyújtott
részszámlákra tudunk kifizetést teljesíteni.

Nemecz János alpolgármester:
Egyetért az előterjesztéssel, megrendelőt kell készíteni, ahogy aPolgármester Úr is javasolta és
ahogy az az óvoda esetében is történt.
Tantó Csaba polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja - a Képviselő-testület részére
tett előterjesztést. A képviselő-testület az elhangzottak megtárgyalta és mivel módosító indítvány
a napirendi ponthoz nem érkezett az előterjesztést egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta:
41/2015. (VIII.03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az előterjesztést és hozzájárul a
Községi Művelődési Ház (Kultúrház) felújítási munkáinak elvégzéséhez és e tárgyban a bekért
árajánlatokat is figyelembe véve, 2.800.000 ft-ot, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forintot biztosít
a 2015. évi költségvetésében a rekonstrukciós beruházás végrehajtásához, mivel kötelező
Önkormányzati feladat valósul meg a beruházás alapján.
5. NAPIREND

Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratának módosítása
dr. Barcsai Antal jegyző kérte a Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratának módosítását a Képviselőtestület részéről megvitatni. Az alábbiak szerinti tartalommal.
Domony Község Önkormányzata legutóbb 2015. májusában módosította az Óvoda Alapító
Okiratát. Az akkor elkészített alapító Okiratot azonban az Óvoda vezetőjének kérésére ismételten
módosítani szükséges. Az Államháztartási törvény, és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet előírásainak azonban meg kell felelni.
A módosítás indoka az Óvoda vezetőjének indokolása szerint, hogy pontosítani szükséges azSNI
gyermekek ellátásának körét, valamint , hogy májusban nem került be az Esélyegyenlőséget
célzó tevékenységek és programok (107080) Kormányzati funkció. Ez utóbbi feltüntetése a
további IPR pályázatok megírásának feltétele.
A módosított okirat 4.3 pontjának a következő szövegrész lép a helyébe:
A Kiscsillag Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4.§. 1.
pontjában és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat.
Ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket, köztük a különleges bánásmódot igénylő
- kiemelten tehetséges
- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
- sajátos nevelési igényű (SNI), a többi gyermekkel együtt nevelhető enyhe értelmi
fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.
Gondoskodik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásáról is.
Elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A.
§ (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett
formanyomtatványok (a továbbiakban: okirat minták) szerint kell elkészíteni.
Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója,
hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi
nyilvántartásba.
5

Tantó Csaba polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett az előterjesztéshez szavazásra bocsátja - a
Képviselő-testület részére tett előterjesztést. A képviselő-testület az elhangzottak megtárgyalta és
mivel módosító indítvány a napirendi ponthoz nem érkezett az előterjesztést egyhangú 5 igen
szavazattal elfogadta és módosította a Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint.
42/2015. (VIII. 03.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kiscsillag Óvoda Alapító Okiratának
módosítását a Képviselő-testület részére írásban megküldött és szóbeli előterjesztés alapján is
ismertetett módosítások szerinti alábbi tartalommal fogadja el.
A 2015. május 26-i ülésen módosított Alapító okirat 4.3 pontjának a következő szövegrész
lép a helyébe:
A Kiscsillag Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4.§. 1.
pontjában és a vonatkozó egyéb jogszabályokban számára meghatározott feladatokat.
Ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket, köztük a különleges bánásmódot igénylő
- kiemelten tehetséges
- beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő
- sajátos nevelési igényű (SNI), a többi gyermekkel együtt nevelhető enyhe értelmi
fogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.
Gondoskodik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásáról is.

6. NAPIREND
Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében Tantó Csaba polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a
Testület tagjaival korábban egyeztetett és jóváhagyott tervek szerint a község központjában meg
fog történni a Polgármesteri Hivatallal és az Általános Iskolával szemben lévő közterületek
viakolor kővel történő lerakása. Az eddig megrendelt és leszállított mennyiség az igények
függvényében kevés lesz, mivel felmerült, hogy templom környezetét is le kellene burkolni
térkővel. A lerakás konkrét módjára a társadalmi munkában történő lerakás nem lesz megfelelő,
valakinek irányítania is kell a munkákat. Kb. 800 ft/m2 áron lehet lesz lerakatni a követ.
Nemecz-Ézsás János alpolgármester: A korábbi terveket szedjük elő. Tükröt kell készíteni, Ehhez
Remeár kiszedi a földet.
Pauló Pál képviselő: Temető beruházáshoz kapcsolódva fejtette ki mondandóját, visszatért az
1980- as évek történéseihez.
A térkövezéssel kapcsolatos javaslata, hogy szegélykő legyen lerakva a bejáratokhoz.
Tantó Csaba polgármester javasolta, hogy a képviselők is vegyenek részt a térkő lerakásában. A
burkolandó területet szintbe kell hozni az úttal, a kifolyók be vannak csövezve.
A ravatalozó beruházás megkezdésének időpontjával kapcsolatban elmondta, hogy voltak, akik
próbálták megakadályozni, hátráltatni a beruházást, de az illetőnek rá kellett jönnie, hogy nincs
ott azon a részen semmilyen tulajdonuk. Területet is kellett kivonni a művelés alól, így az
engedélyeztetés hosszabb időt vett igénybe a vártnál.
Buszmegálló létesítésére is történtek kezdeményezések, ezzel kapcsolatban tájékoztatta a
Testületet, hogy annak oszlopai akácfából fognak készülni a teteje viszont fenyőfából lesz. Az
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anyag beszerzése folyamatban van, de a tervezésbe a Volánt is be kell vonni, csak ezt követően
lehet a buszmegállót megvalósítani.
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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