J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 12.-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, megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Ismerteti
a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat
megtárgyalták, a napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
2.) Huszárik Zoltán filmrendező születésének és halálának évfordulójával kapcsolatos
megemlékezés megbeszélése
3.)Egyebek
1.) NAPIREND
Beszámoló az Önkormányzat 2016. I-II. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
Tantó Csaba polgármester:
A Pénzügyi bizottság a tájékoztató jellegű beszámolót megtárgyalta.
Czifráné Benedek Katalin PEB elnök:
A bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót, a képviselő-testületnek azt megtárgyalásra
javasolja.
Tantó Csaba polgármester:
Domony Község Önkormányzata 2016. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
41/2016.( X. 12.) önkormányzati határozat
az önkormányzat 2016 I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –2011. évi
CXCV. Törvény 87.§-a alapján Domony Község Önkormányzata 2016.I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról a következő határozatot alkotja:
- Domony Község Önkormányzata 2016. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.. mellékletek
szerinti bontásban 87.451. eft összegben,
- Domony Község Önkormányzata 2016 I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és.
melléklet szerinti bontásban 89.769. eft összegben,
- Domony Község költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz.
melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
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- Domony Község Önkormányzatának működési és felhalmozási bevételek és kiadások
alakulását a 4.sz. melléklet alapján hagyja jóvá
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Tantó Csaba polgármester:
A 2016. I-II. negyedévi gazdálkodására jellemző volt a szigorú fegyelmezett gazdálkodás. A 2016.
évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.08.) sz. rendelet módosítását szavazásra bocsátja. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzatának
8/2016. sz. (X.12.) rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016.
(II.08.) sz. rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. október 13.-án
Domony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az AHT-ról szóló 2011. évi CXCV
tv34.§-a alapján 1 /2016.(II.8.) évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
A 1/2016(II.8.) rendelet 3§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
1.§. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét
22.577 e.Ft-tal megemeli, így a konszolidált bevételi főösszeget 185.308 eFt-ra, a konszolidált
kiadási főösszeget 185.308 eFt-ra módosítja.
2.§. Az 1 §.-ban szereplő módosítások hatását át kell vezetni a költségvetési rendeleten és annak
mellékletén.
3.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésével kiegészül az 1/2016.( sz.
rendelet.)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tantó Csaba
polgármester

dr.Barcsai Antal
jegyző

2016. 01.-06. hó előirányzat módosítás
Megnevezés
Bérkompenzáció
Adósságcsökkentési tám.
Előző évi elszámolás
Előző évi maradvány
igénybevétel
Önkorm.
Szolgáltatás
Iparűzési adó
Közfoglalkoztatás
Összesen:
Polgármesteri Hivatal:

Bevétel
Központosított
Központosított
Központosított

Kiadás
Bér, járulék
Adósságcsökkentési tám.
Egyéb dologi kiadás
megelőlegezés
visszafiz.,előző évi
elsz.,egyéb dologi Temető
dologi kiadás
szolgáltatás, kamat,
Temető pad
Munkabér, járulék

Összeg Ft
872.951
41.130
1.952.287
6.975.000

130..000
5.060.000
5.800.000
20.831.368
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Szolgáltatás

saját bevétel

Előző évi maradvány
igénybevétel

dologi kiadás,
inform.szolg.
dologi kiadás

533.000
1.212.000
22.576.368

Mindösszesen:

2. NAPIREND
Huszárik Zoltán filmrendező születésének és halálának évfordulójával kapcsolatos
megemlékezés megbeszélése
Tantó Csaba polgármester:
Huszárik Zoltán születésének a 85., halálának a 35. évi évfordulójára történő megemlékezés
megszervezését kéri.
Gohér Mihály települési képviselő:
A Huszárik Zoltán Alapítvány megkereste az önkormányzatot, hogy az Uránia moziban szerveztek
műsort, és a múlt héten egy busszal részt vettek Domonyból ezen az eseményen. Szerinte nagyon
jól sikerült a Domonyiak részvételét külön megköszönték a szervezők! Domonyban megrendezendő
megemlékezést, súlyának megfelelően kell kezelni az eseményt!
Tantó Csaba polgármester:
Elmondja a véleményét.
Gohér Mihály települési képviselő:
Elmondja, hogy lesz egy csapat, aki a megemlékezést megszervezi! Kiállítást rendeznek be a
tárlatból, mely az Uránia Filmszínházban is ki volt állítva! A rendezvény után, 1-2 nap a kiállítás
megtekinthető lesz! A rendezvényt, 2016. november 18-ra gondolta megszervezni. Szűkebb körű
megemlékezés megtartására gondolt, az Idősek Világnapjának megtartásával folytatódna az
esemény!
Tantó Csaba polgármester:
Javasolja, hogy a két esemény együtt legyen megtartva! Indítványozza az Idősek Világnapja
alkalmából Díj átadását Bohunka Jánosné és Selmeczi Mária részére! Posztumusz díjat, Huszárik
Zoltán részére, melyet a leánya Huszárik Kata veheti át!
Az Óvoda helyzetét megbeszéli a testület a csökkenő gyermeklétszámról!
Gohér Mihály települési képviselő:
Elmondja, hogy az elmúlt időben a falu rendezvényein az óvoda és iskola szerepet vállalt, fellépett,
ezt a szokást ismét vissza kell hozni!
Tantó Csaba polgármester:
Szavazásra bocsátja, emléklap adományozását Bohunka Jánosné és Selmeczi Mária részére a
Domony község érdekében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként., valamint
posztumusz díj átadását Huszárik Zoltán filmrendező Domony szülötte részére, munkásságának
utólagos méltatásaként. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
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42/2016. (X.12.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a polgármester javaslatát és
hozzájárult emléklap adományozásához Bohunka Jánosné és Selmeczi Mária részére a Domony
község érdekében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként.
A képviselő-testület hozzájárul továbbá posztumusz díj átadásához Huszárik Zoltán filmrendező
Domony szülötte részére, munkásságának utólagos méltatásaként.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
3. NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Csaba polgármester:
Kott Ferenc Domony, Sport utca 3. szám alatti lakos, a Sport utca 1-3-ig terjedő útszakaszon magán
beruházásból aszfaltozáshoz a testület hozzájárulását kéri. Javasolja a testület az elvi hozzájárulását
adja meg a kérelmező részére. A javaslatát szavazásra bocsátja. a képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

43/2016. (X.12.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete Kott Ferenc (sz.: Gödöllő, 1977. 10. 29.. an.: Hegedüs Mária)
2182 Domony, Sport utca 3 alatti lakos képviselő-testülethez benyújtott kérelmét megtárgyalta, és
az abban foglalt kérését egyhangú határozatával elfogadta.
A határozat alapján támogatja Kott Ferenc azon kérelmét, hogy a Domony, Sport utca 1-3.-ig
terjedő útszakaszon magánberuházás keretében aszfalt burkolatra cserélje az útburkolat felületét.
A fentiek alapján a képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és elvi hozzájárulását adja a
Domony Sport utca 1-3.-ig terjedő útszakaszon magánberuházás keretében aszfalt burkolatra
cserélje az útburkolat felületét.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
b.)
Tantó Csaba polgármester:
Tóth Csilla Dolli, 2182 Domony, Kilátó utca 6. szám alatti lakos kéri, hogy földhivatali ingatlan
nyilvántartásban jelenleg „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és hétvégi ház,” megnevezéssel
szereplő ingatlan lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Javasolja a kérelem támogatását. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
44/2016. (X.12.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete Tóth Csilla Dolli (sz.: Gödöllő, 1977. 10. 29.. an.: Hegedüs
Mária) 2182 Domony, Kilátó utca 6. (3972 hrsz) alatti lakos képviselő-testülethez benyújtott
kérelmét megtárgyalta, és az abban foglalt kérését egyhangú határozatával elfogadta.
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A határozat alapján támogatja Tóth Csilla Dolli azon kérelmét, hogy a tulajdonát képező Domony,
Kilátó utca 6. (3972 hrsz) alatt nyilván tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg
„kivett zártkerti művelés alól kivett terület és hétvégi ház,” megnevezéssel szereplő ingatlan
lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Az épület a lakóházzá történő átminősítés műszaki, jogi
feltételeinek megfelel.
A fentiek alapján a képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és hozzájárult a Domony Kilátó
utca 6 sz (3972 hrsz-ú.) ingatlanon korábban pihenőházként létesült épület lakóházzá történő
átminősítéséhez, és ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy Tóth Csilla Dolli a szükséges lépéseket
megtegye.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
c.)
Tantó Csaba polgármester:
Kiscsillag Óvoda kérelme a költségvetésének módosítása, személyi juttatások összegének 539.000,Ft összeggel történő megemelése, jubileumi jutalom kifizetéséhez. Javasolja a kérelem támogatását.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:

45/2016. (X.12.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete a Kiscsillag Óvoda Domony Fő út 98. kérelmét megtárgyalta.
Kiscsillag Óvoda kérelme a költségvetésének módosítása, személyi juttatások összegének 539.000,Ft összeggel történő megemelése, jubileumi jutalom kifizetéséhez.
A képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és az Óvoda költségvetésének 539.000,-Ft összegben
történő megemeléséhez hozzájárul.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az ülést – megköszönve
a Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését – az ülést bezárjal.
K.m.f.

Nemecz-Ézsiás János
Alpolgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető
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