JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november
23.-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
képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.
Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet kiegészíteni javasol a
költségvetés előirányzat módosítása napirendi ponttal, a Pest Megye önálló NUTS 2
régióvá válásának kezdeményezése ponttal és a Hó eltakarítás 2015-16 évre történő
megtárgyalásával, és Zárt ülés keretében a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok
megtárgyalása illetve Települési támogatási kérelem megtárgyalásával. A képviselő-testület
tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadták el:
NAPIREND
1.) Polgármester beszámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II.12.) sz. rendelet
módosításának megtárgyalása
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
4.) Lakásbérleti szerződések bérleti díjának megtárgyalása
5.) Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
6.) Domonyvölgy Üdülőszövetkezet által létesített ivóvízhálózat átadásának
megtárgyalása
7.) Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése
8.) Hó eltakarítás 2015-16 évre történő megtárgyalása
9.) Egyebek
Zárt ülés
-Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok megtárgyalása
- Települési Támogatási kérelem megtárgyalása
1.NAPIREND
Polgármester beszámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
Tantó Csaba polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. -Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 2. célterületére kiírt pályázat alapján
beszerzésre került a megpályázott gépjármű. A pályázat alapján, 1 db SUZUKI Vitara
ALLGRIP Prémium 1,6 Benzines típusú gépjármű került beszerzésre, amely
önkormányzati célokat szolgál illetve Hivatali feladatok elvégzését segíti.
-Mint a képviselő-testület tagjai előtt ismeretes községünkben a belterületi utak minősége
sok problémát okoz, szükséges a folyamatos karban tartásuk. A belterületen hideg aszfalt
beépítési módszer alkalmazásával, lehetőségeinkhez mérten kátyúzunk, de
Domonyvölgyben ettől sokkal költségesebb megoldásokkal lehet csak az utak

járhatóságának biztosítását elérni. Mint az év folyamán máskor is az elmúlt másfél
hónapban is több alakalommal vásároltunk követ, amelynek megvásárlásán felül az utakban
történő beépítésének költsége is jelentős összeggel terheli költségvetésünket! Azonban a
jogos lakossági igényeket, elvárásokat így sem lehet maradéktalanul teljesíteni, mivel
anyagi forrásaink és lehetőségeink korlátozottak.
-A Főtér program folytatódik, a munka végzés a lehetőségekhez képest folyamatos. A
kivitelező igyekszik minél hamarabb befejezni a felvállalt munkát, de a kedvezőtlen
időjárás sokszor hátráltatja. A felújításhoz szükséges térkövet kedvezményes áron, saját
forrásból szereztük be, de valószínűleg még valamennyit vásárolni kell belőle.
-A legnagyobb beruházásunk jelenleg a Ravatalozó építése, a kivitelezési munkák itt is
hamarosan befejeződnek, a közelmúltban az épület cserepezése és a burkolási munkálatok
is elkészültek. Már csak néhány befejező munkálat van hátra az átadásig.
-A települési könyvtár biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata az 1997.
évi CXL törvény alapján. A feladatot a községi önkormányzat nyilvános könyvtár
fenntartásával, és a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. Ez utóbbi
alapján megállapodást kötöttünk a megyei könyvtárral mint az igénybe vett szolgáltatás
fogadására alkalmas könyvtárral, -Információs és közösségi hely- elnevezésű könyvtári
szolgáltató hely működtetésére a könyvtár teljes felszereléséhez még hátra van berendezési
tárgyak és számítógépek beszerzése.
A fentiek alapján megállapodást kötöttünk a Pest megyei könyvtárral könyvtár ellátási
szolgáltatás működtetésére, amelynek végleges lezárása még folyamatban van, de már
elkezdtek különböző könyveket, dokumentumokat küldeni részünkre.
-Folyamatosan biztosítjuk a közmunkások foglalkoztatását illetve koordináljuk
munkavégzésüket. Folyamatosan együttműködünk a PMKH Gödöllői Járási Hivatalával.
-A II világháborúban elhunytak emlékére a korábban már elkészített emléktábla megújult
formában elkészült, és elhelyezésre került az evangélikus templom oldalfalán az I.
világháborús emléktábla alá.
Reméli, hogy sikeres évet fog zárni az önkormányzat. Minden elkezdett projekt 2 héten
belül le fog zárulni. A könyvtárba a kamerarendszer 200 eFt összegért kerül beszerelésre,
domonyvölgyi Palya Péter lesz a kivitelező, a ravatalozónál is Ő fogja a kamerát szerelni.
Pauló Pál települési képviselő:
Köszöni szépen az előterjesztést! A faluban lássák, hogy mi történik! A honlapot is ígéri,
hogy feltölti és aktualizálja! „Helyben képben”, címszó alatt, aktuálisan, ami a faluban
történik a honlapon megtekinthető lesz!
Tantó Csaba polgármester:
A minden évben megrendezésre kerülő karácsonyi összejövetelen, nagyobb szabású
összejövetelt tervez, mivel 25 éves az önkormányzatiság, 1990-2015-ig aki képviselőtestületi tag volt, meghívást kapnak, és rendelt emléklapot, illetve egy üveg borral
megköszöntésre kerülnek! Azok a képviselők akik már nincsenek köztünk, a
hozzátartozókat hívják meg! Ez a rendezvény 2015.12-17-én 17 órai kezdettel a
művelődési házban kerül megrendezésre. Ádventi gyertyagyújtás 2015.11.29.-én 17 órai
kezdettel, a hivatal udvarán kerül megrendezésre!
A képviselő-testületnek szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
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58/2015. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Polgármester beszámolóját és
tájékoztatását a képviselő-testület felé megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
2. NAPIREND
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II.12.) sz. rendelet
módosításának megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót, és először is az előirányzat módosítást
elfogadásra javasolja a bizottság.
Tantó Csaba polgármester:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II.12.) sz. rendelet
módosítását szavazásra és elfogadásra bocsátja a képviselő-testületnek. A képviselő-testület
7 igen szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzatának
10/2015. (XI.23.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II.12.) sz. rendelet
módosításáról

Domony Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az AHT-ról szóló 2011. évi CXCV
tv 34. §-a alapján 3/2015. (II.12.) 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 24.830 eFt-tal megemeli,
így a konszolidált bevételi főösszeget 229.248 eFt-ra a konszolidált kiadási főösszeget
229.248 eFt-ra módosítja.
2-§. Az 1.§-ban szereplő módosítások hatását át kell vezetni a költségvetési rendeleten és
annak mellékletén.
3.§. E rendelet kihirdetése naján lép hatályba. A rendelet kihirdetésével kiegészül a 3/2015.
(II.12. )rendelet.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tantó Csaba
polgármester

Barcsai Antal
jegyző
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3. NAPIREND
Beszámoló az Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Az önkormányzat 2015 I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
szintén megtárgyalta a pénzügyi bizottság , és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Tantó Csaba polgármester:
Az az önkormányzat 2015 I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót a pénzügyi bizottság javaslata alapján szavazásra bocsátja. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozta:
59/2015. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
az önkormányzat 2015 I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról

Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2012
évi CXCCV. Törvény 87.§-a alapján Domony Község Önkormányzata 2015.I-III.
negyedévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja:
A. Domony Község Önkormányzata 2015. I-III. negyedévi konszolidált kiadások
főösszegét a 2. sz.. mellékletek szerinti bontásban 150.444.eft összegben,
B. Domony Község Önkormányzata 2015 I-III. negyedévi
konszolidált
bevételeinek főösszegét az 2. sz. és. melléklet szerinti bontásban 176.449.eft összegben,
C . Domony Község költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a2.
sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
D, Domony Község Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásainak összegét az
1.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
4.NAPIREND
Lakásbérleti szerződések bérleti díjának megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A pénzügyi bizottság a z önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díját
megtárgyalta
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A Pénzügyi bizottság a bérleti díjait megtárgyalta, az inflációnak megfelelően 2%-al
történő megemelését javasolja a testületnek.

Tantó Csaba polgármester:
A pénzügyi bizottság javaslatát az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások havi bérleti
díjának 2%-al történő megemeléséről szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
60/2015. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testület döntése alapján a az önkormányzati
bérlakások havi bérleti díját 2%.al megemeli 2016. 0.01-től.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
5.NAPIREND
Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
dr.Barcsai Antal jegyző
A 4.§. –ba javasolja beírni a beadási határidőt, 2015.12.15.-ét.
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy 300.000,-Ft összegben 14 m3 fát lehetséges vásárolni, melyet q-ra fognak
szétosztani a kérelmezők között.
dr.Barcsai Antal jegyző
A hatáskört a képviselő-testület átruházhatja a polgármester részére, hogy az elbíráslás
gyorsabban megtörténjen!
Pauló Pál települési képviselő:
Javasolja az elhangzott hatáskör átruházását.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet az
elhangzott módosításokkal. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
egyhangú szavazattal a következő rendeletét alkotja:

DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015. (XI.23.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a
26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3)
bekezdésében foglaltak, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.
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(IX.25.) sz. BM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a szociális
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya Domony Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya Domony közigazgatási területén élő a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)–(3)
bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
2. §
(1) Domony Község Önkormányzata térítésmenetesen tűzifát biztosít azon
szociálisan rászoruló személynek, aki Domony községben bejelentett állandó
lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
3. §
Térítésmentesen szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű
fennállása estén az a kérelmező, aki:
a) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben
meghatározottak szerint határidőben benyújtja Domony Község Önkormányzatához,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, és a háztartás tagja egyikének sincs vagyona, illetve
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
4. §
(1) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az e rendelet
mellékletében meghatározottak szerint az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell benyújtani, 2015. 12.15-ig.
5. §
(1) A benyújtott kérelmek elbírálásáról Domony Község Önkormányzat
polgármestere a benyújtási határidőt követően 3 napon belül egyedi határozattal
dönt, természetbeni települési támogatás címén, a rendelkezésre álló tűzifa
mennyiségének figyelembe vételével.
(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell
részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek
megfelel:
a) egyedülálló nyugdíjas/vagy időkorúak járadékában részesülő
b) gyermekét egyedül nevelő
c) három vagy többgyermekes család
d) a családban tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos családtag él
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e) aktív korú munkanélküli
f) lakásfenntartási támogatásban részesül
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési
idényben csak egy alkalommal állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás
formájában, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
6. §
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – független a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel
fakitermelést végzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él,
támogatást nem kérhet.
A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
indokolt esetben környezettanulmány végezhető.
7. §
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles a
támogatás visszafizetésére.
8. §
(1) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlentől attól, hogy
azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és 4. §-ban
meghatározott határidőre érkeztek – el kell utasítani.
9. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi
elismervény aláírásával igazolja.

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
K.m.f.

Tantó Csaba
polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző
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1. Melléklet a 10//2015. (XI.23.)
önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ
1./ Kérelmező neve /születési név is /_______________________________________________
Társadalombiztosítási

Azonosító

Jel

/TAJ

szám/:

Születési helye: ___________________________ Anyja neve: ______________
Születési idő: 19 _____év _________________ hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ * Állampolgársága : magyar
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ______________ /20 _______
3./ * Családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely:

______________________________________ helység

_________________________________ utca ________ sz.. ________ em. _____ ajtó
Tartózkodási hely:

________________________________________helység

__________________________________ utca ________ sz. ________ em. ______ ajtó
Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________
5./ Az önkormányzattól az alábbi támogatásban részesülök:
a. ) lakásfenntartási támogatás
b.) aktív korúak ellátása
c. ) időskorúak járadéka
d.) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatás

e.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
f.) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:
- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-t
(57.000,-Ft)
- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-t
(71.250,-Ft)
8

* a megfelelő rész aláhúzandó
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A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI
HOZZÁTARTOZÓK
Név, születési név is

Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő TAJ szám

1.

............... év ............... hó .......... nap

2.

............... év ............... hó .......... nap

3.

............... év ............... hó .......... nap

4.

............... év ............... hó .......... nap

5.

............... év ............... hó .......... nap

6.

............... év ............... hó .......... nap

7.

............... év ............... hó .......... nap

Anyja neve

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége
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A jövedelem típusai

1.

2.

3.

4.

5.

Kérelmező
jövedelme

A családban lakó hozzátartozók jövedelme

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelmek

7.

Összes jövedelem

Egy főre számított havi családi jövedelem: ................................................. Ft/hó.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi
zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés
esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a
folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Dátum: …..………………………………..

.………………………………………………….

kérelmező aláírása

……………………………………………..

kérelmező házastársa a(élettársa) aláírása

CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, stb.)
2. melléklet a 10/2015. (XI.23.)
önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény
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Alulírott

.....................................................................................(név)

2182

Domony,

…………………….....út …………. .szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai
napon Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás
helyi

szabályairól

szóló

10/2015.

(XI.23.)

önkormányzat

rendelete

alapján

megállapított……………..mázsa/m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Domony, 201… .........................

...............................................
Átadó

…………….………………….
Átvevő

6. NAPIREND
Domonyvölgy Üdülőszövetkezet által létesített ivóvízhálózat átadásának megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
Elmodja, hogy a domonyvölgyi ivóvíz, patt helyzet! A mai napig nem érkezett hivatalos
megkeresés az önkormányzathoz, hogy átvételre az ivóvíz hálózatot! Nem látunk tisztán!
dr.Barcsai Antal jegyző:
Elmondja, beszélt Dr. Hecsei ügyvéddel, és javasolta, hogy az energetikai hivataltól kérjünk
álláspontot, melyben jelöljék ki kényszerszedősre ki vegye át a vízművet!
Dr. Kárász János DÜSZ elnök:
Elmondja, hogy 2015.11.07-re kiírásra került közgyűlés, melyben a vezető tájékoztatót tart az
ivóvízhálózatról.
dr.Barcsai Antal jegyző:
Üzemeltetői szerződés 2015.12.31-ig érvényben van!
Dr. Kárász János DÜSZ elnök:
A törvény a rendelkezési jogot vette el az üdülőszövetkezettől! Elmondja, hogy Kuti Antalék
12.31-ig kinevezték magukat!
Tantó Csaba polgármester:
Az energetikai hivatal felé levelet kell írni, de az önkormányzat nem fog fizetni az
ivóvízhálózatért!
dr.Barcsai Antal jegyző:
A DAKÖV-öt felhívta, és elmondták neki, hogy az országban térítésmentesen átadták az
üzemeltetőknek az ivóvízhálózatokat!
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Tantó Csaba polgármester:
Önkormányzati vagy állami tulajdonban lehet a vízmű! Az üdülőszövetkezetnek, meg kellett
volna keresni az önkormányzatot!
Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírtak, a jegyző Úr levelet küld az energetikai hivatalnak.
Szavazásra bocsátja a 67/2013. (X.24.) Ökt. határozat megerősítését, melyben az önkormányzat
nyilatkozik, hogy megvásárolni nem tudja a vízművet, illetve térítésmenetesen átveszi az
üzemeltetést. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal
a következő határozatot hozta:
61/2015. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete A DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által korábban írásban megküldött tájékoztatása
alapján, melyben közlik, hogy a Domonyvölgyi Üdülőhelyi Szövetkezet tulajdonában lévő ivóvíz
ellátó rendszer üzemeltetésére velük (DMRV) 2010-ben megkötött használatba adási szerződés
2015. december 31.-el lejár, a Képviselő -testület a Domonyvölgyi Üdülőhelyi Szövetkezet
tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszer 2015. december 31-ét követő üzemeltetésére vonatkozó
kérdéskört ismételten megtárgyalta.
Ez alapján az Önkormányzat megerősítette korábbi állásfoglalását, és egyhangú
határozatával kinyilvánította, hogy a Domonyvölgyi Üdülőhelyi Szövetkezet tulajdonában
lévő ivóvíz ellátó rendszert – annak további zavartalan működtetésének biztosítása
érdekében - csak térítésmentesen tudja átvenni a Szövetkezettől.
Ellenkező döntés meghozatalát sem a hatályos jogszabályok, sem az Önkormányzat anyagi
lehetőségei nem teszik lehetővé.
A Képviselő-testület. döntése meghozatalánál figyelembe vette A vízi közmű – szolgáltatásról
szóló 2011.évi CCIX. törvény és az annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.)
Kormányrendelet ide vonatkozó előírásait, valamint a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság tájékoztatását is
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
7.NAPIREND
Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá válásának kezdeményezése
Tantó Csaba polgármester:
A kiküldött előterjesztés alapján, Pest megye önállóvá válását szükséges megszavazni a
testületnek. Az előterjesztésben szereplő határozat javaslatot szavazásra bocsátja. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozta:
62/2015. (XI.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
1.) Pest megye társadalmi gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló
NUTS 2-es régióvá válását;
2.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata
részére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015.11.24.
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8.NAPIREND
Hó eltakarítás 2015-16 évre történő megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan Domony község belterületére Káré Tibor vállalkozó nyújtotta be
ajánlatát gépi hó eltakarítására, illetve Domonyvölgy területére Mészáros István vállalkozó tett
ajánlatot. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a benyújtott ajánlatok elfogadását. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal Mészáros István
ajánlatára a következő határozat hozta :
63/2015. (XI. 23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mészáros István vállalkozó (2182
Domony, Domonyvölgy-Akác utca 36.) Domonyvölgy területén gépi hó eltakarítás és
síkosságmentesítésre irányuló kérelmét megtárgyalta.
A gépi hó eltakarítás munkadíja: 8.500,-Ft/óra+áfa
Síkosságmentesítés: Munkadíj: 8.500,-Ft/óra+Áfa
Szóróanyagot az önkormányzat biztosítja
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Káré Tibor vállalkozóhótolásra tett ajánlatát is szavazásra bocsátja. A képviselő-testület 7 igen
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
64/2015. (XI. 23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Káré Tibor vállalkozó (2182 Domony,
Nyár utca 7.) Domony község belterületén gépi hó eltakarítás és síkosságmentesítésre irányuló
kérelmét megtárgyalta.
A gépi hó eltakarítás munkadíja: 7.500,-Ft/óra+áfa
Szóróanyagot az önkormányzat biztosítja
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tantó Csaba polgármester:
Az elmúlt évekhez hasonlóan
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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