JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 08.-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. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban
szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a
napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.
NAPIREND
1.) Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2016. évi Költségvetés tervezetének
megtárgyalása

2.) Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. évi Belső Ellenőrzési
tervének elfogadása.

3.) Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítása
4.) Kötelező betelepítési kvótáról határozat javaslat megtárgyalása
5.) Domony Község Önkormányzat 1/2011. (I.27.) idegenforgalmi adóról szóló
rendelet felülvizsgálata
6.) Domony Község Önkormányzat 2/2011. (I.27.) építményadóról szóló rendelet
felülvizsgálata
7.) Hit Gyülekezet kérelmének megtárgyalása
8.) Egyebek
Tantó Csaba polgármester:
Napirend előtt Pauló Pál János két percben szót kért.
Pauló Pál János edző:
Tájékoztatásul elmondja, egy tornán lehetőség van arra, hogy részt vehetnek a focis gyermekek.
A szíve hozta a testületi-ülésre. Tehetséges gyermekek vannak a csapatban, segíteni szeretne
nekik! A tábor önköltséges. Domonyi hátrányos helyzetű gyermeke vannak a foci csapatban, 4 fő
nagyon tehetséges, ők kiválasztottak, akiknek segítséget szeretne adni! A tehetséges gyermekek
részére lehetőséget kell adni. Az említett torna június hónapban lesz, a képviselő-testülettől
segítséget kér a 4 gyermek 10.000,-Ft/fő összegben a kellő időben!
Tantó Csaba polgármester:
A költségvetés már ki van dolgozva, és ismert, nem tartalmazza a civil szervezetek részére
történő támogatást! Ha a képviselő-testület tud valahonnan áldozni támogatásra, akkor lenne
lehetséges lenne a támogatás.
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Pauló Pál János edző:
Ha lehetséges lesz a támogatásuk, akkor mindenképpen jelentkezni fog, nem mondanak le róla,
mivel nem keveset jelent ez a gyermekeknek!
Tóth János Domonyvölgyi Üdülőtulajdonos 25.000,-Ft azaz huszonöt ezer forint támogatási
összeget átadott Pauló Pál Jánosnak, a gyermek részére.
1.NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Intézményei 2016. évi Költségvetés tervezetének
megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetés tervezését.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési Rendelet-tervezet - az Óvoda,
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Költségvetési rendelet elkészült tervezetét - és azt –
mivel kellőképpen megfelelőnek és megalapozottnak tartják – egyhangú döntésükkel elfogadásra
javasolják a képviselő-testületnek. A Pénzügyi Bizottság ülésén szinte minden Testületi tag is
jelen volt, így kellő alapossággal alakították ki határozatukat.
Tantó Csaba polgármester:
az önkormányzat 2016. évi költségvetését annak elfogadás céljából szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és megalkotta a
következő Rendeletét:
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. NAPIREND
Domony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. évi Belső Ellenőrzési
tervének elfogadása
dr. Barcsai Antal jegyző:
Elmondja, hogy egy tervet kellet készíteni 2016. évre a Belső Ellenőrzésre, az elmúlt évek
ellenőrzését is figyelembe véve. Árajánlatot is küldött az ellenőrzést végző Vincent Auditor
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 140.000,-Ft+ÁFA összegért.
Pauló Pál települési képviselő:
Nem látja részletesen, hogy az ellenőrzés hol történik?
dr. Barcsai Antal jegyző:
Egyben lehet nézni az ellenőrzési tervet, mivel az Kiscsillag Óvoda és a Polgármesteri Hivatal
szabályszerűségét nézik, és az elszámolást, március 31.-ig el is végzik.
Pauló Pál települési képviselő:
Kéri, hogy az ellenőrzés eredménye meglesz, a képviselő-testület tárgyalja meg!
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TantóCsaba polgármester:
Az ellenőrzés elvégeztével, le fogják írni az esetleges hiányosságokat! Szavazásra bocsátja a
Domony Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési Tervét. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1/2016. (II. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzés kapcsán az
alábbi tárgyköröket kéri vizsgálni:
Tárgy: 2015. évi „egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása” igénylése és
elszámolása
Ellenőrzést végző szerv: Galga-menti Önkormányzatok Társulása keretein belül:
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., (2173 Dabas, Tavasz u. 3.) fent közölt
árajánlat figyelembe vételével.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Tantó Csaba polgármester:
Az előterjesztés alapján a Társulási Megállapodás a Feladat- és hatáskörök vonatkozásában
módosul, Járási illetőségbe kerülnek át. A megállapodás módosítását a képviselő-testületnek
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2016. (II. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód és Társult Önkormányzatok
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Tanácsa Társulási Megállapodás Módosítását
megtárgyalta és elfogadta. A megállapodás szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. NAPIREND

Kötelező betelepítési kvótáról határozat javaslat megtárgyalása
dr. Barcsai Antal jegyző:
2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába. Ráadásul
ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, Horvátországon és Szlovénián
keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére.
Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus
kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az
embereket.
Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre nehezebb
lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a magyar
emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az ország
határait, a magyar embereket, a magyar családokat.
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A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria és a Benelux államok
kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is szükség van a
kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez nélkülözhetetlen a magyar
polgárok támogatása. Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer embernek, aki aláírásával
kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület elutasítsa a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
3/2016. (II. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.
A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tantó Csaba polgármester:
5 perc szünetet rendel.
5. NAPIREND

Domony Község Önkormányzat 2/2011. (I.27.) építményadóról szóló rendelet
felülvizsgálata
dr. Barcsai Antal jegyző:
A Kormányhivatal a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény a (továbbiakban MÖTV 132.§ 1. bek. a.) pontjában, a Kormányhivatal számára
biztosított felügyeleti jogkörben eljárva, továbbá a felülvizsgálattal érintett rendeletek elfogadása
óta többször bekövetkezett jogszabályváltozások miatt felülvizsgálta a képviselő-testület
építményadóról szóló 2/2011.(I.27.) Önkormányzati rendeletét, valamint az idegenforgalmi
adóról szóló 1/2011. (I.27.) rendeletét, hogy azok mennyiben felelnek meg a hatályos
jogszabályoknak, illetve az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásoknak.
A kormányhivatal a számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva részletesen
megvizsgálta az érintett rendeleteket és észrevételeit törvényességi felhívásban foglalta össze. A
felhívásában levezette az általa nem megfelelőnek tartott jogszabályhelyeket, részletesen
megindokolva és törvényi hivatkozással alátámasztva véleményét, illetve észrevételeit. A
felülvizsgálat során figyelemmel volt a magyar közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelölésről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet, a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény jelenleg hatályos szabályaira.
Ez alapján–figyelembe véve a törvényességi felhívásban foglaltakat, előkészítettük
az idegenforgalmi adóról szóló 1/2011. (I.27.) rendelet, illetve a építményadóról szóló
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2/2011.(I.27.) Önkormányzati rendelet módosításait illetve aktualizálását. Mivel az érintett
rendeleteket jelentősen szükséges módosítani, így előterjesztésben javaslom az érintett
tárgykörökben új önkormányzati rendeletek megalkotását, illetve a korábbi rendeletek hatályon
kívül helyezését.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításokat megtárgyalni szíveskedjék és az
esetlegesen szükségesnek látott módosításokat követően azokat fogadja el.
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja az előterjesztésnek megfelelően, és elfogadásra javasolja elsőképpen az
építményadóról szóló rendeletet. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és a
következő rendeletet alkotja:

Domony Község Önkormányzat Képvisel- testületének
2/2016.( II/08.) számú önkormányzati rendelete
az építményadóról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6. NAPIREND

Domony Község Önkormányzat 1/2011. (I.27.) idegenforgalmi adóról szóló rendelet
felülvizsgálata
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja az előterjesztésnek megfelelően, és elfogadásra javasolja az idegenforgalmi
adóról szóló rendeletet. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és a következő
rendeletet alkotja:

Domony Község Önkormányzat Képviselő- testületének
3/2016. ( II.08.) számú önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7. NAPIREND

Hit Gyülekezet kérelmének megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A kérelem szerint, a Művelődésiházat szeretnék kibérelni a HIT gyülekezet. Az a véleménye,
hogy a Művelődésiház, illetve az iskola nem ilyen jellegű rendezvények megtartására alkalmas
hely! A Művelődésiház felújítására pályázat van beadva, illetve a könyvtár is a hátsó helységben
kialakításra került, ezért nem szeretné az épületet bérbe adni! Az iskola épületében is tartott
rendezvényt a HIT gyülekezet, a KLIKK jelezte nekik, hogy nem lehetséges a rendezvényeiket
megtartása!
dr. Barcsai Antal jegyző:
Az iskolánál a KLIKK-hez tartozik a működtetés, de az önkormányzaté az iskola épülete! A
művelődésiház a 2011. évi CXXVI. törvény a nemzeti vagyonról, kizárja, hogy az épület a
kérelemben szereplő célra (istentiszteletre) kiadható legyen!
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Nemecz János alpolgármester:
Tudomása szerint, a Művelődésiháznak nincs működési engedélye! Komoly összegbe fog kerülni
a rendbetétele az épületnek!
Tantó Csaba polgármester:
Felelősséget, szerinte senki nem vállalna, a bérbeadás esetére! Az önkormányzat, sem ha valami
történne nem tudna felelősséget vállalni! Szerinte nincs akkora létszám a HIT gyülekezetben,
hogy magánháznál ne tudnának összejönni, megtartani az istentiszteletet! Ezért nem vállalja a
bérbeadást!
Gohér Mihály települési képviselő:
Javasolja, a két történelmi egyháztól kérjenek ki véleményt?
Pauló Pál települési képviselő:
Véleménye, hogy pénzügyi vonatkozáshoz szablyák a bérbeadásnak a kérdését!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testületnek nem áll szándékában a bérbe adni a
Művelődésiházat, mivel nincs működési engedélye az épületnek, és felelősséget nem tudnak
vállalni. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen szavazattal 1 nem
szavazattal 1 fő tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
4/2016. (II. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a HIT gyülekezet kérelmét megtárgyalta.
A képviselő-testület Művelődésiházat istentisztelt megtartására történő bérbeadásra nem adja át,
amelynek egyik oka, hogy a Művelődésiház jelenleg nem rendelkezik Működési engedéllyel,
továbbá az épület műszaki állapota nem teszi lehetővé annak bérbeadását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Katolikus templom felújítására történő kérelme. 520.000,-Ft árajánlatot kaptak felújítási
munkálatok elvégzésére, a képviselő-testület lehetőség szerinti támogatását kérik. Amint már az
ülésen elhangzott, a civil szervezetek részére a költségvetésben nem lett betervezve támogatás.
Ha lehetőség adódik a támogatásra, újra tárgyalja a testület a kérelmet.
Szavazásra bocsátja a római katolikus templom anyagi támogatás iránt benyújtott kérelmét. A
kérelem talonba tartása mellet, elutasításra kerül, mivel a költségvetésben nincs betervezve a civil
szervezetek támogatása. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
5/2016. (II. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a római katolikus templom felújítása
tárgyában benyújtott kérelmet megtárgyalta és abban a döntés meghozatalát későbbi időpontra
halasztja.
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A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy amennyiben a 2016. költségvetési év folyamán
befolyó plusz bevételei lehetővé teszik, abban az esetben visszatér a katolikus egyház támogatási
kérelmének megtárgyalására, amelyet az egyház a templom rekonstrukciója tárgyában terjesztett
elő.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetés tárgyában egy írásbeli előterjesztés
került a szünetben kiosztásra, melyet a képviselők áttanulmányoztak. Az előterjesztés alapján
kérte a képviselő-testületet, hogy az abban foglaltakat szíveskedjék megtárgyalni és lehetőség
szerint azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadni.

6/2016. (II. 08.) sz. ÖKT határozat
Domony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetést az óvodai
nevelésben részesülő gyermekek vonatkozásában az óvoda zárva tartásának időtartama alatt
valamennyi munkanapon biztosítja a déli meleg főétkezés keretében, az étel ételhordó
edényzetben történő elvitelével.
Az Általános iskolában a tavaszi, őszi és a téli tanítási szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon, a nyári szünetben pedig 55 napon keresztül biztosítja, déli meleg főétkezést az étel
ételhordó edényzetben történő elvitelével.
Az ebéd kiosztására a tavaszi szünetben a Tasnádi Lajos NNÁI Koren István Tagiskola 2182
Domony, Fő út 97. szám alatti intézményegységében kerül sor déli 12.00 és 13.00 óra között.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.)
Tóth János Domonyvölgy:
Érdeklődik, hogy gördülő fejlesztési tervel rendelkezik e az önkormányzat?
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, 3 millió forint van a költségvetésben tervezve fejlesztésre! Nincs sok
pénze az önkormányzatnak, ezért nincsen Terv!
Tóth János Domonyvölgy:
Érdeklődik, Domonyvölgy mekkora összegre számíthat?
Tantó Csaba polgármester:
Minden évben követ vásárol az önkormányzat, ezt idén is megteszi, az utak járhatóságának
érdekében. Folyamatosan javításra szorulnak az utak Domonyvölgyön!
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Tóth János Domonyvölgy:
A Domonyvölgy vízellátásával kapcsolatos írásos anyagot átadja, hogy minden képviselő el tudja
olvasni. Ne vita legyen az üggyel kapcsolatban! Az említett dokumentumot átadja a jegyzőkönyv
mellékletének! Köszöni a polgármesternek, a művelődési házat a megbeszélésük létrejöttéhez.
Tantó Csaba polgármester:
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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