JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-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, ha a Fülöpné Mariann pénzügyi tanácsadó
megérkezik a 2. napirendi pontot akkor tárgyalják. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat
megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
NAPIREND
1.) Polgármester beszászámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása
3.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásának pályáztatása
4.) Egyebek
5.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
….Zárt Ülés
1.NAPIREND
Polgármester beszámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
Tantó Csaba polgármester:
Ismertette, elindultak a munkálatok, építkezések, aki jár-kel faluban, az láthatta! A ravatalozó
épületére a koszorút már elkészült, a falak bevakolása után fogják a tetőt készíteni! A
Polgármesteri Hivatal épületével szemben a „főtér” térkövezése szépen halad! A könyvtár
helységben az ajtó ablak csere van hátra és a belső berendezést szükséges még beszerezni! A
könyvekre, a könyvtár berendezésére, felajánlás érkezett! -Az autó, ami meg lett pályázva, két
héten belül megérkezik, Vácott legyártották, a Sajóvölgye Takarékszövetkezet megelőlegezi a
kifizetését! – A főtéren parkosítás van tervezve, padok kihelyezésével. – A faluban négy db
buszmegálló kihelyezését tervezik. Önhikire, 42 Mft-ra van kérelem beadva, de elmondja, hogy
ha a fele összeg megítélésre kerül, az is szerencsés lenne, november-december hónapban lesz róla
döntés!- Tervezve van a Domonyvölgyi ravatalozó épületének külső falának bepucolása, előtető
készítése és kerítés készítése. Az Üdülőszövetkezettel Dr. Kárász János, az utakat folyamatosan
rendbe teszik! – Augusztus 20-án ünnepség meg volt rendezve, de nagyon kevesen voltak.
Szerinte nem volt jó a propagálása az eseménynek! Nemzeti ünnepünkről meg kell emlékezni, a
jövőben másképp kell megszervezni! Elmondja, hogy az ünnepély szép volt!
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Gohér Mihály települési képviselő:
A következő évben, felelősöket találva lesz minden ünnepély megrendezve! A falunapi munkát,
ismételten mindenkinek megköszöni!
Tantó Csaba polgármester:
A tér készültével, a II Világháborús emlékmű, az evangélikus templom falára kerül felhelyezésre.
A Hivatal elkészítteti márványlapból, 75X140 cm-es méretben lesznek a nevek feltüntetve, és
ingyen fog elkészülni! Elmondja, hogy a főtérre van engedélyezett terv! –Az óvoda is nagyon
szép lett a munkálatok után! – A kamerarendszerben is bízik, hogy meglesz, 6 db modern
szerkezetűt szeretnének a faluban kihelyezni!
Gohér Mihály települési képviselő:
Huszárik Zoltán szülői ház kérdésében, elmondja, nem nyugszik, míg ebben a ciklusban nem
kerül rendezésre!
Tantó Csaba polgármester:
Huszárik Kata már átadta és lemondott, a Huszárik Alapítvány részére az épületről! Meg lesz
oldva a falumúzeum, és Huszárik Zoltán emlékház kérdése!
Nemecz János alpolgármester:
Örülne, ha a földterület is visszakerülne az önkormányzat tulajdonába, ami az idősek otthona
építésére lett eladva, és nem valósult meg az építkezés!
Tantó Csaba polgármester:
Az államé már a terület, ahol az idősek otthona és szociális otthon épülhetett volna! Nem
egyszerű az eset, elmondja!
Pauló Pál települési képviselő:
Véleménye, hogy a törvényeket be kell tartani! Vissza kell venni a területet!
Tantó Csaba polgármester:
Véleménye, hogy most az önkormányzatnak lobbizni kell!
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 7 igen szavazattal elfogadta:
43/2015. (IX.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a polgármester beszámolóját
megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
2. NAPIREND
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása
Tantó Csaba polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, és az elmúlt évekhez hasonlóan javasolja az
önkormányzat csatlakozását a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Javaslatát szavazásra
bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
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44/2015. (IX.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat a
felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére
kiírandó Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának általános
szerződési feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásának pályáztatása
Tantó Csaba polgármester:
Előterjesztés szerint a belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. Az
a fontos csak a rászorulók kapjanak fát. Szavazásra bocsátja az előterjesztést. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
45/2015. (IX.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul a belügyminiszter által meghirdetett pályázat alapján a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. „A helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó” kiegészítő támogatása jogcím szerinti pályázat
benyújtásához.
A pályázat célja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015.
január 1-jei adatai figyelembe vételével az önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy
szénvásárláshoz kapcsolódó támogatás elnyerése.
Az Önkormányzat pályázatát keménylombos tűzifa igénylésére – pályázatára - nyújtja be a 2014.
december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga
alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiség igényelhetőségének figyelembevételével, vissza
nem térítendő költségvetési támogatásra.
A pályázat benyújtásának mértékeként az Önkormányzat
figyelembevétele alapján 14 000 Ft/erdei m3+áfa, árat határoz meg

kemény

lombos

fafajta

Az önkormányzat a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa,
mértékű önrészt, tehát mindösszesen 17.780.- ft önrészt biztosít, amely mértékű önrész
biztosítását az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében vállalja.
Az önkormányzat döntése alapján szociális célú tűzifajuttatásban részesülő személyektől az
önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
szünet

4 NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
-Az óvodavezetőtől érkezett levél. Leírta, hogy csak egy gyermeknek kell fizetni étkezést az
óvodában, és kéri az se fizessen! -Elmondja, hogy a szülőnek kell kérni, hogy ne kelljen fizetni a
gyermekének az étkezését! –az óvoda tető beázik, -de folyamatosan van javítva. A
gyermeklétszámmal, pengeélen táncol az óvoda! –Fontosnak tarja az óvodavezető a Tűzvédelmi
csatlakozást a kistérséghez, (évi 240.000,-Ft), úgy gondolja, utánanéznek a lehetőségeknek, mit
lehet tenni. A következő költségvetésnél lehet foglalkozni szerinte ezzel a kérdéssel!
b.)
Tantó Csaba polgármester:
DAKÖV Kft. írt, hogy gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, mely tervet ők el is készítenek!
Elmondja, hogy a nyilatkozatot már aláírta a DAKÖV részére, a testületi határozat meghozatala
szükséges. Az elhangzottakat a képviselő-testület megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
46/2015. (IX.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul és egyúttal elfogadja, hogy a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Bagi
Üzemigazgatóság (DAKÖV Kft.) (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) a Domony-Domonyvölgy
Ősközségi Közműves Ivóvízellátó Rendszer 2016-2030 évi gördülő fejlesztési tervét (GFT) a
MEKH VK 1/2015. számú ajánlásában előírt tartalommal elkészítse az Önkormányzat és a
DAKÖV Kft. között -korábban létrejött - fenti víziközmű – rendszer bérleti-üzemeltetési
szerződése alapján.
A gördülő fejlesztési terv két részből áll. Az ellátásért felelős önkormányzat megbízása
alapján, a DAKÖV Kft. a felújítási és pótlási tervet, a beruházási tervet, vállalják
elkészíteni, az általuk megadott árajánlat alapján A gördülő fejlesztési tervet önköltségi
áron készíti el, majd azt az Önkormányzati jóváhagyást követően benyújtja MEKH-hez
jóváhagyásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. –t, hogy e
tárgykör keretében a további eljárás során képviselje Önkormányzatunkat. A DAKÖV Kft.
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését is vállalja – az önkormányzat helyett a MEKH
részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
c.)
Tantó Csaba polgármester:
Domonyvölgy vízellátásával kapcsolatban is megkereste Dr. Hecsei Pál ügyvéd a Domonyvölgyi
Üdölőhelyi Szövetkezet képviseletében az önkormányzatot. A kérdés, hogy az állam veszi át,
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vagy az önkormányzat Domonyvölgy vízellátásának biztosítását! Úgy gondolja, hogy ezt a
Szövetkezet vezetőségével meg kell alaposan beszélni! A tulajdont, ha átadják, akkor tudják
vállalni a szolgáltatást! Levelet fog az önkormányzat írni a megbeszéléshez!
d.)
Tantó Csaba polgármester:
Őszülő Világ Alapítvány elnöke Kókainé Soós Erika kereste meg. Szociális otthon létesítését
tervezi az aszódi járásban. Leírja, hogy a projekt megvalósítása nem csak hiánypótlásként
szolgálna a járásban, ezzel részben megoldva az időskori ellátás problémáját, hanem
munkahelyeket teremtene. Ezen túl a fiatalok válláról levéve az idősgondozás terhét, pozitívan
befolyásolhatja a jövőképüket. Az otthon létesítéséhez a polgármesterek támogatása szükséges.Úgy gondolja, hogy ilyen jellegű kezdeményezést támogatni kell, ezért hozzájárulást javasolja a
településnek a kezdeményezéshez. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
47/2015. (IX.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
előzetes elvi hozzájárulását adja, Kókainé Soós Erika az Őszülő Világ Egészségügyi, Szociális
és Oktatási Alapítvány kuratórium elnöke megkeresésére, hogy az aszódi járásban 50 fő
elhelyezésére alkalmas bentlakásos szociális otthon létesüljön.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
e.)
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy kapott az önkormányzat Domony 02/4 hrsz területet. Sisáné az önkormányzatnak
ajándékozta, és még van két jelentkező aki szeretné szintén átadná ajándékozás címén a területét.
Kéri képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a területeket ajándékba átvegye. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
48/2015. (IX.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete meghatalmazza Tantó Csaba
polgármestert azzal, hogy a domonyi 02/4 hrsz. alatt felvett és összesen 1 Ha 2918 m2 nagyságú
rét művelési ágú ingatlan vonatkozásában ajándékozási szerződést kössön a jelenlegi telekkönyv
szerinti tulajdonosokkal. Név szerint Sisáné Krizsán Mária 2183 Galgamácsa, Gyógyszertár utca
4., Imre Domonkosné szül: Király Margit, Sristuru Secuese Str. Filium 30. Románia, és Mikus
Józsefné szül.: Makovinyi Julianna, 2183 Galgamácsa, Kossuth Lajos utca 61. sz. alatti
lakosokkal. A meghatalmazás alapján a polgármester jogosult a megajándékozott Domony
Község Önkormányzat helyett a fentiekben megjelölt területek tulajdonjogának elfogadására és
megszerzésére. Az ezzel kapcsolatos okirat aláírására és ügyvéd meghatalmazása a szerződés
telekkönyvi bejelentésének rendezése érdekében. A meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
5. NAPIREND
Beszámoló az Önkormányzat 2015. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
Tantó Csaba polgármester:
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Elmondja, hogy Fülöpné Mariann akadályoztatva, ezért nem tudott megjelenni a testületi ülésen,
de telefonon elérhető, ha bármi kérdés felmerül az általa előterjesztett anyagban.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Átnézték a kiküldött anyagot, szerették volna ha Fülöpné Mariann jelen lett volna az ülésen és
kérdéseiket fel tehették volna, illetve részletesen tájékoztatta volna a kiküldött anyagról a
testületet. Kéri, hogy a következő testületi ülésen ezt a tájékoztatást tegye meg. A jelen állás
szerint javasolja a beszámoló elfogadását.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi bizottság elnökének javaslatára, beszámolót az önkormányzat
2015. -I.-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

49/2015. (IX.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igen egyhangú szavazatával,
beszámolót az Önkormányzat 2015. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Domony Község 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 3/2015. (II. 13.) sz. rendelet módosítását szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazatával a következő rendeletét alkotja:

Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. sz. (IX.29.) rendelete
Domony Község 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 3/2015. (II. 13.) sz. rendelet módosításáról
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht-ról szóló 2011. évi CXCV. tv.
34. §-a alapján Domony Község 2014 évi költségvetésről és gazdálkodással összefüggő egyes
feladatokról szóló 1/2015.(II.13.) rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§. A 3/2015(II.13.) rendelet 2§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
2.§. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét
17.095.eFt-tal megemeli, így a konszolidált bevételi főösszeget 204.418eFt-ra a a konszolidált
kiadási főösszeget.204.418eFt-ra módosítja.
3.§. Az 1 §-ban szereplő módosítások hatását át kell vezetni a költségvetési rendeleten és annak
mellékletén.
4.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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Tantó Csaba
polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző

2015. évi előirányzat módosítások

2015. május , június hó
Megnevezés
segélyek
Bérkompenzáció
lakásfenntartási támogatás
csatornamű társulás bevétele
államházt. belüli megelőlegezés
Összes állami támogatás:

Bevétel
Központosított
Központosított
Központosított
egyéb
központosított

Kiadás
települési támogatás
Bér és járulék, int.finansz.
lakásfenntartási támogatás
fejlesztések, dologik
bér

Előirányzat módosítás össz.

Összeg Ft
267180
555244
10710
12361546
3900189
17094869

17.094.869

Mivel a Testületi ülésen érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az
ülést – megköszönve a Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését – zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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