JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-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, meghívott vendégeket és a megjelent
domonyvölgyi lakosokat. 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.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról
2.) Polgármester beszámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
3.) A talajterhelési díjról szóló 12/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet
módosítása
4.) Könyvtár berendezésére szóló pályázat megtárgyalása
5.) Tájékoztató a Citibauker Kft. területvásárlási kérelméről
6.) Egyebek
Zárt ülés
Termőföld adásvételhez adott agrárkamarai állásfoglalás elleni kifogás
megtárgyalása
Pauló Pál települési képviselő:
A képviselők részére egy kör-emailben fotókat küldött a szemét helyzetről, kéri tárgyalni róla az
egyebek napirendi pontban!
1.) NAPIREND

Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról
Farkas Imre r. ezredes:
Elmondja, hogy szeretnek megjelenni a testületi üléseken! A helyi szintű bűncselekmények
csökkentek. Valószínűsíti, hogy a migránsok miatt lehetséges a bűncselekmények számának
csökkenése. Közterületen történt bűncselekmények száma, 10%-al csökkent, illetve a vagyon
elleni bűncselekmények is csökkentek! Domonyban nem jellemzőek a nagyobb
bűncselekmények. Átmenő forgalom, nincs a településen, ezért nem történt sérüléssel járó
baleset! Reméli a jövőben így marad minden! Köszöni az Aszódi Rendőrőrs támogatását, az
irodahelység kialakításában, illetve a Domony és Iklad településre használt körzeti megbízott
részére vásárolt autóval!
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Tantó Csaba polgármester:
Köszöni a Rendőrség együttműködését, a lakosságtól segítő szándékkal érkeznek a jelzések!
Pauló Pál települési képviselő:
Segítséget kér a domonyvölgyi településrészhez! Domonynál a körforgalommal megoldódott a
közlekedés! Domonyvölgynél súlykorlátozásra kéri odafigyelni! A körzeti megbízott többet
tartózkodjon Domonyban, ne Turán találkozzon vele!
Nagy Gábor RSZOS:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a körzeti megbízott használhatja csak az autót, Iklad-Domony
településen! Segítségnyújtás céljából, ha hívják, akkor mehet vele Turára!
Farkas Imre r. ezredes:
Elmondja, hogy örülnek a körforgalomnak, de a gyalogos közlekedésre, még áldozni kell!
Domonyvölgyel kapcsolatban, sebességmérőmérőt bárhova nem tehetnek ki, csak ahová a
Közlekedésfelügyelet kijelöli számukra a helyet!
Gohér Mihály települési képviselő:
Elmondja, hogy Maga nevében köszöni a rendőrség munkáját! Telepítettek egy kis Őrsöt IkladDomony részére, ezt jó dolognak látja! Domonyvölgyi lehajtóhoz, kéri a plusz lehajtósáv
kialakításában a segítséget!
Tantó Csaba polgármester:
Domonyvölgynél zebra kialakítását szerették volna kivitelezni, de az illetékes közútkezelő nem
hajlandó segítséget nyújtani benne!
Farkas Imre r. ezredes:
Maga a zebra felfestése sem lehetséges, mert feljelent a közútkezelő! A hatóságokon nehéz
keresztül vinni az engedélyezést!
Nemecz János alpolgármester:
Érdeklődik, hogy Domonyban hogy áll a kábítószerkérdés?
Nagy Gábor RSZOS:
Operatív szakaszban áll! Nem csak Domonyban probléma, a kábítószer! Nehéz kérdésről van szó,
mivel nem minden szer tiltólistás, és ezt tudják a fogyasztók is! A folyamat, ami elindult, reméli
eredményes lesz!
Nemecz János alpolgármester:
Kérdezi, hogy az illegális szemétlerakásra, milyen hatásköre van a rendőrségnek, illetve nem
kértek segítséget?
Nagy Gábor RSZOS:
Kartalon volt az említett probléma, de mezőőr jelenlétére lenne szükség!
Gohér Mihály települési képviselő:
Köszöni a helyi érdekeltségű híreket a Hírmondó újságba!
Tantó Csaba polgármester:
Köszöni a Rendőrség 2015. évi beszámolóját és szavazásra bocsátja . A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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7/2016. (III. 31.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
2. NAPIREND

Polgármester beszámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
Pauló Pál települési képviselő:
Az előterjesztést a beszámolóról megkapták, elolvasták, és elfogadásra javasolja.
Tantó Csaba polgármester:
A képviselő-testületnek szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
8/2016. (III.31.) 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
3. NAPIREND

A talajterhelési díjról szóló 12/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet
módosítása
dr.Barcsai Antal jegyző:
Az előterjesztés szerinti, pontosítására volt szükség a talajterhelési díjról szóló rendelet
vonatkozásában.
Domonyvölgyi lakos:
A csatorna rákötéssel kapcsolatba várták, hogy tájékoztatást fognak kapni, hogy mikor lehet
rákötni!
Tantó Csaba polgármester:
A csatorna szolgáltató 10 hónap kedvezmény lehetőségét biztosította, a 230.000,- Ft rákötési
díjra!
dr. Barcsai Antal jegyző:
A talajterhelési díj fizetésére, 2-4 hónap részletfizetési kedvezmény lehetőségét megadja,
amennyiben ezt kérelmezi az érintett lakos.
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Pauló Pál települési képviselő:
Kérdezi, a talajterhelési díjból befolyt összeget mire kell fordítani? Mert szerinte Domonyvölgy
re kell fordítani!

Tantó Csaba polgármester:
Domonyvölgyben, Mészáros István kátyúzza a gödröket! A Talajterhelési díjról szóló rendelet
módosítását szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen
szavazattal a következő rendeletét alkotja:

4/2016. (III.31.) ÖKT. rendelete
a talajterhelési díjról szóló 12/2015. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításról

Domony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a talajterhelési díjról szóló 12/2015.
(XII.07.) ÖKT rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §.
/1/ a rendelet 6.§. /6/ pontja az alábbiak szerint módosul:
6.§./6/ Mentes a talajterhelési díj megfizetése és bevallása alól az a magánszemély kibocsátó,
akinek a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg az 50 m3- t, illetve
mentes minden magánszemély kibocsátó, a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztásból 50
m3 fogyasztásig, továbbá ha a megállapított éves vízfogyasztása meghaladja a 200 m3-t, annak
az e feletti része mentesíthető.
/2/ a rendelet 6.§. /8/ pontja az alábbiak szerint módosul:
6.§./8/ A díjalapot csökkenteni lehet a locsolási célú felhasználással. A locsolási kedvezményt
május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra, azaz 153 napra lehet igénybe venni a
meghatározott 1 l/m2/nap mérték szerint. A locsolási kedvezmény nem haladhatja meg a
tárgyévben felhasznált vízmennyiség 50 m3 mentességgel csökkentett részének 40 %- át. A
bevallásban a literben megkapott vízmennyiséget m3-re kell átszámolni (1 m3 =1000 l).

2. §.
E rendelet 2016. április 1-től lép hatályba.
Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Domony, 2016. március 31.
Tantó Csaba
polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző

4. NAPIREND

Könyvtár berendezésére szóló pályázat megtárgyalása
Tantó Csaba polgármester:
A könyvtár-berendezésére pályázati lehetőség van, illetve kerül kiírásra! Az önkormányzat 3 Mft
összegű pályázati esetén 10% önrésszel pályázhat! A bútorokat megtervezik, amelyet,
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remélhetőleg elfogad a Pest Megyei Könyvtár. A képviselő-testület döntése szükséges a pályázat
benyújtásához. Szavazásra bocsátja a könyvtár berendezésre kiírt pályázat benyújtásához a 10%os önrész (300.000,-Ft) támogatásával. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7
igen szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2016. (III. 31.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt
könyvtár-berendezésre kiírt pályázat benyújtásához 10%-os önrész (300.000,-Ft)
biztosítását vállalja az önkormányzat 2016. évi költségvetésében. A pályázat kedvező
elbírálása esetén az önrész összegével a 2016. évi költségvetési rendeletét módosítja.
A határozatot a fenti tartalommal a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
5. NAPIREND

Tájékoztató a Citibauker Kft. területvásárlási kérelméről
Tantó Csaba polgármester:
Elöljáróban félreértést oszlat el, mivel az önkormányzati telek vásárlására megkeresés érkezett, és
nem meghirdetve volt a terület! A terület 400 négyszögöl nagyságú, és írásban bárki beadhat
kérelmet vásárlásra! A kérelmezők Rehabilitációs központot szeretnének létrehozni a terület
megvásárlása esetén!
Pauló Pál települési képviselő:
A kiküldött anyagban nem látta ki volt aki küldte, kivel beszélhetnének! Részletes anyagot vár,
hogy mit szeretnének a területen megvalósítani! Üdülőövezet besorolása van a területnek! Jó
lenne ha hasznosítva lenne a terület, jöjjön el a vásárlási szándékkal élő, és mutatkozzon be!
Tantó Csaba polgármester:
A testületnek nem kell most dönteni, a következő ülésre meghívja a vásárlási szándékkal
jelentkező vállalkozót!
Gohér Mihály települési képviselő:
Meg kell gondolni a lehetőséget, és át kell beszélni, úgy gondolja!
Tantó Csaba polgármester:
A rehabilitációs központ elkészültével, a betegekkel megvásároltatják az épületben kialakított
szobákat, lakrészeket, azt az információt kapta!
Pauló Pál települési képviselő:
Hasznosítani szeretné az önkormányzat a területet, értékbecslésre van szükség!
Tantó Csaba polgármester:
Szerződéskötésre is sor kerülhet, a terület eladása kapcsán, ha a képviselő-testület jóváhagyja a
kérelmet. Meghívja a következő ülésre, a befektetőket, tehát a döntéshez tőlük, bővebb
információkat kap a képviselő-testület. Meghallgatja a testület a szándékukat terület
kialakításával kapcsolatban
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EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Minden évben a 8. osztályos tanulók a farsangon előadott keringőhöz szükséges
ruhakölcsönzéshez kérnek támogatást, de idén a Tavaszköszöntő Gálán léptek fel, illetve az év
végén sok költség várható még. Javasolja az elmúlt évekhez hasonlóan 5.000,-/fő támogatást
nyújtani a 10 fő gyermek részére, akik a műsorban szerepelnek. Szavazásra bocsátja javaslatát.
Képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 fő igen szavazatával 1 fő tartózkodása
mellett a következő határozatot hozta:
10/2016. (III. 31.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tasnádi Lajos NNÁI Koren István
Tagiskola kérésére a 8. osztályos tanulók Tavaszköszöntő Gála táncához szükséges fellépő
ruhák költségéhez, 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.)
Pauló Pál települési képviselő:
A tegnapi nap folyamán fotókat küldött minden képviselő részére, a településen lévő szemét
helyzetről, és ez ellen, szerinte, tenni kell valamit! Induljon el egy folyamat! A Dankó utcában,
Bihari utcában, zsákot kellene biztosítani javasolja, hogy szedjék össze a szemetet, akik ott
laknak! Meg legyen állítva a folyamat, a szemét helyzetre! Valami legyen csinálva, azt szeretné!
Tantó Csaba polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, mezőőrre pálázat van kiírva, ezt úgy lehet megoldani, hogy az
önkormányzat és- helyi vállalkozók finanszíroznák ennek költségeit! Meg kell hirdetni az állást,
és feltételként kell előírni, hogy vizsgával rendelkezzen a jelentkező!
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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