JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21.-én
megtartott közmeghallgatáson megjelenteket.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a közmeghallgatáson megjelent képviselőket és a falu lakosságát, nagyon kevesen
jelentek meg! Elmúlt egy év mióta az új képviselő-testület működik! Egyben köszönti a régi
képviselő-testület tagjait is. Elmondja, hogy szerencsés évet kezdtek el. Falunapnak, nagyobb
anyagi vonzata volt, mivel új helyszínre került az iskola hátsó udvarára, fedett színpad lett
kialakítva, 2 Mft-összegért. Az óvoda is átépült, új terasz, új mosdó, nyílászárók 3 Mft összegbe
került. Az új ravatalozó épülete is elkészült 36 Mft, az engedélyezése, illetve berendezésekkel 40
Mft. Domonyvölgyben követ szállítottak az utak járhatóságának biztosítására az üdülő részre, és
a Rét utcába is ugyanígy történt a kőszállítás. A főtéren elkészült a térkövezés, az emlékmű
áthelyezésre került az evangélikus templom oldal falára. Továbbá az egyház részére 200 m2
térkövet adományozott az önkormányzat. Pályázaton Terepjárót nyertek az önkormányzat
részére! Összességében, elmondhatja, hogy eredményes évet zárt az önkormányzat! Tervekparkosítás a főtéren, a temetőben. Kamerarendszer kiépítése a településen, 10 db kamera
felszerelésével, melyből a temetőben az új ravatalozóban már van feltéve! A művelődési ház
hátsó helységében könyvtár helység készült, március vége felé megnyílik, könyvek a Pest megyei
könyvtár által lesznek, számítógépek internet használattal, folyóiratok olvasására, beszélgetésekre
alkalmas helység lett kialakítva, elsősorban fiatalok részére, 1 fő felvételre került, mely
programokat fog szervezni, szeretné, ha lenne rá majd érdeklődés! A falunak150 Mft a
költségvetése, az idegenforgalmi adó mértéke nem változott, és több adó befizetése sem várható!
A falu élhető legyen, az a véleménye! Várja a kérdéseket!
Pauló Pál települési képviselő:
Köszönt minden megjelentet. A közakarattal találkozik, úgy gondolja, a választáson köszöni a
bizalmat! Álma volt a választáson, örül, hogy a megválasztott képviselő-testülettel dolgozhat! Az
érdeklődés az álma, a testületi ülésekre sem jönnek be az emberek, ezt nem érti! 25 éves volt az
önkormányzatiság, erre az eseményre is nagyon kevesen jöttek el! Polgármester Úrtól szép
gesztus volt, emlékplakettet adott át a 25 év alatt volt képviselők, polgármesterek részére!
Elmondja, hogy felvállalta, Domony honlapjára az információkat, felteszi! Sajnos azt látja, hogy
az embereket nem érdekli a falu sorsa! Köszöni, hogy a képviselő-testületben dolgozik!
Pauló Pál János lakos:
Elmondja, örül, hogy itt lehet! Elismerését fejezi ki a megválasztott képviselő-testület felé!
Képviselő-testület szerinte nagyot vállal! Elmondja, nagy szerencséje a falunak, hogy ugyanaz a
polgármester maradt, mint aki előtte volt! A régi képviselő-testületnek, anyagi nehézségei voltak.
A képviselői tiszteletdíjról is lemondtak, a civil szervezetek javára! Az iskola működtetése is az
önkormányzathoz tartozott, és a költségvetése sok pénzt elvitt a falutól! Jobb lett a vezetőség,
jegyző csere történt, ezt pozitív dolognak látja! Pauló Pál bekerült a testületbe, jó dolognak látja,
mert volt polgármester, van rálátása a falu dolgaira, ugyanígy Gohér Mihály is képviselő lett,
dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, pozitívnak látja a falu működéséhez! Nemecz János
alpolgármester, műszakilag érti a dolgokat! Fontosnak látja, stabilizálódott a kormány,
emberekben gondolkodik már! Régebben, nehezebb volt a megélhetés! Hitel nélkül dolgozott a
régi testület, addig nyújtózkodtak, míg a takaró ért, ezt az elvet vallották, de nem biztos, hogy jó
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volt! Kisebbségnek is kell működni! A képviselő-testületnek kíván erőt, egészséget, Tantó Csaba
polgármesternek a megkezdett úton menjen tovább, közmegelégedésre! Kellemes karácsonyi
ünnepeket kíván mindenkinek!
Tantó Csaba polgármester:
Köszöni a dicsőítő szavakat, de nem azért dolgoznak, hogy dicsérjék, hanem mert ez a feladatuk!
Bízak abban, hogy minden jól fog menni és jól fog működni! Képviselő-testület teljesíti azt a
feladatot, ami a falu életét szebbé teszi! De elmondja, hogy sok feladat lesz még amit meg kell
oldani! Domonyvölgyön is sok megoldásra váró probléma van, szétszórt a terület, a hótolás is
nehéz feladat, ezért szükséges két hótolót alkalmazni, Domonyban és Domonyvölgyben is különkülön! Az üdülőrészen 150 fő lakik, akik nem létesítettek ott lakcímet!
Balázsovits János lakos:
A Bajcsy-Zsilinszky út elején az árok be van szakadva, kéri, hogy legyen megjavítva!
Tantó Csaba polgármester:
Tud róla, hogy veszélyes! Pénz kérdése, a munka elvégzése!
Valentinyiné Szántai Terézia lakos:
A Petőfi Sándor utcában áll a víz, nagy esőzés esetén, és az átfolyó rács is hiányzik! Továbbá a
Bagi bekötő út is miért nincs megcsinálva, kérdezi?
Tantó Csaba polgármester:
A rács már le volt hegesztve, a leleményes emberek el tudták vinni, így is, de nincs sár, az
említett utcában! A Sport utca kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy magán emberek
tulajdonában vannak a földterületek, nehéz ügy! A Bagi bekötőút, Kpm tulajdonban van, és
mellékút!
id. Balázsovits János lakos:
A falunak szervező embere miért nincs, kérdezi? Havonta lehetnének rendezvények!
Tantó Csaba polgármester:
Márciustól lesznek programok, mint már elmondta. Működési engedélyt meg kell kérni a
Művelődési ház részére, és elindul a programok szervezése!
Pauló Pál települési képviselő:
Az a véleménye, hogy ebben az anyagi világban, melyben élünk, ilyenné váltak az emberek!
Kiölték az emberekből az emberséget! Szomszédunkkal, beszélgetni kell!! Gondoskodjunk
egymásról! Fontos, hogy Domonyban lesz egy hely, ahová be lehet már menni! Képviselőtestületi ülésekre régen bejöttek az emberek, érdeklődtek, most, miért nem?
Gohér Mihály települési képviselő:
Jellemző, hogy Domonyban a Képviselő-testület átvállalja a kulturális programok szervezését, a
bizottságokon keresztül! Év elején, tervet készítenek, ezt tisztességesen végrehajtják! És ha
lehetséges, még jobban szeretnék a munkát csinálni!
Pauló Pál János lakos:
Sajnos, nem lehet még 6 fős színházi előadást, darabot, mert statikailag nem felel meg a
Művelődési ház!!!
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Nemecz János alpolgármester:
Polgármester Úr elmondta a véleményyét! Sajnálja, hogy nincs érdeklődés a közmeghallgatásra!
Hímondó újságban benne szerepelt, hogy lesz közmeghallgatás!!! A falunak több mint 20 Mft
volt a kintlévősége, a nem befizetett adókból! A rendezvények alkalmával, csak azt tudják
mondani az emberek, miért nem másképp van csinálva! Elmondja, hogy nívós falunapot
szeretnének szervezni! A következő évben, a Muharay Elemér népi együttest Domonyba elhívja
fellépésre! Elmondja, hogy az érdektelenség nem tetszik neki, ami a faluban van! Némely
emberek a fejlődést is irigylik! Szemetelőkkel is javasolja, hogy csinálni kell valamit, szankciót
kell alkalmazni, büntetni kell, mert másképp nem lehet megállítani!
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy zsákos szemetet képesek a temetőbe a konténerbe kivinni, bedobni aza emberek!
Nemecz János alpolgármester:
Az iskola költségvetése annak idején, súlyos milliókba került a falunak, a tanári fizetések nagyon
magasak voltak!
Pauló Pál települési képviselő:
A faluba vezető útra, idegenek is kiteszik a szemetet! Bízik abban, hogy az elkövetkező 5 éves
ciklus egyedi lesz!
Tomis Pál lakos:
Kérdezi, hogy a kézilabda, mennyi forintba kerül a falunak?
Tantó Csaba polgármester:
Nem kerül semmi pénzbe a falunak, mert találtak valakit, aki segíti őket, akitől kapnak pénzt!!
Pauló Pál települési képviselő:
Tájékoztat arról, hogy 4 kézilabdacsapat működik! Domony honlapjára föl fogja tenni az
előzményeket, hogy tájákozódni tudjanak az emberek! A csapatok Domony hírét viszik az
országban!
Valentinyiné Szántai Terézia lakos:
Domonyban a tömegközlekedés nagyon rossz! Kérdezi, hogy a váci vonalat lehetséges e a faluba
behozni?
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy nem egyeztetnek már az önkormányzattal a menetrenddel kapcsolatban! Amikor
kérték a változtatást, nem tartották be!
id. Balázsovits János lakos:
Domonyban lévő kastélyokról nincs információ!
Tantó Caba polgármester:
Domonyról készült kisfilm, mely minden évszaban megjelentette Domonyt, és eltűnt a honlapról!
Pauló Pál települési képviselő:
Tanulja a programot a honlapkezeléshez, de az aktuális hírek fel vannak már téve, a testületi
ülésekről készült jegyzőkönyvek fel vannak téve, meg lehet tekinteni!
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Tantó Csaba polgármester:
Elmondja, hogy említett kisfilm, ami Domonyról készült 600 eFt-ba került, narrátor színész
mondott aláfestő történetet, a négy évszakban megjelenő faluról. A Hírmondó újság is két
havonta megjelenik!
Horváth Gyula lakos:
A kisebbség lakosait hiányolja, hogy nem jelentek meg a közmeghallgatáson!
Tantó Csaba polgármester:
Mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kíván, és boldog új évet! Minden megjelentet
egy pohár pezsgőre meghív, koccintás erejéig.
A közmeghallgatást több hozzászólás hiányában bezárja.

K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző
Jegyzőkönyvvezető
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