J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 03. 23.-án megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselőből 6 fő jelen van. A
meghívóban szereplő napirendi pontok módosítását kéri, mivel a költségvetésmódosítás központi
szerverhiba miatt most nem kerülhet tárgyalásra, helyette napirendre kéri felvenni a Megvalósítandó
feladatok Domonyban és Domonyvölgyön, illetve a 3. és 4. napirendi pont cseréjét kéri
megtárgyalni, és Zárt üléssel zárul a napirend. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat
megtárgyalták, a napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

1.) Megvalósítandó beruházások Domonyban és Domonyvölgyön
2). Kulturális referens megválasztásának megtárgyalása
3.) Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása
4.) Domony Község Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020 évre
szóló megtárgyalása
5.) Egyebek
Zárt ülés
1.) NAPIREND

Megvalósítandó beruházások Domonyban és Domonyvölgyön
Tantó Viktor polgármester:
Megvalósítandó beruházások Domonyban, Domonyvölgyben, tulajdonképpen nem pályázatról,
hanem úgynevezett „időszaki fejlesztési összeg” kiosztásáról lenne szó, melynek segítségével a
település fejlődését lehet elősegíteni! Pontokba szedve, összeírásra kerültek a megvalósítandó
beruházások Domonyban és Domonyvölgyön.
Palya Péterné domonyvölgyi lakos:
Domonyvölgyben az utcatáblák kihelyezését nagyon fontosnak tartja, mivel a szolgáltatók, mentő
nehezen találja meg az érintett címeket!
Pauló Pál települési képviselő:
Kéri Domonyban is tábla kihelyezését, hogy „nem szeretjük a szemetet”! Hatósági táblától nem
jönnek zavarba az emberek!
Dr. Dallos Orsolya
Kérése, hogy szigorúan, önkormányzati tulajdonú ingatlan kerüljön felírásra megvalósítandó
feladatként!
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Pauló Pál települési képviselő:
A külterületi utakhoz kapcsolatosan, a Domony-Domonyvölgy-Vácegres útvonal, a 3-as főúthoz
történő csatlakozása! Menekülőútként is szerepelhetne ez az útvonal, melyre 200 MFt-os összeget
lehet még felírni!
Gohér Mihály települési képviselő:
Elmondja, hogy tervek készültek az említett útról, és a vízelvezetést is meg lehet oldani az érintett
területen! A közösségi házzal kapcsolatban, Domonyvölgyben a tábor maradhatna önálló
létesítményként! Régi épület újra hasznosítására is javasol gondolni! Ismételten elmondja, Huszárik
Zoltán filmrendező emlékének megőrzése a vesszőparipája! A Huszárik évfordulón, a
megemlékezés szép esemény volt!
Palya Péterné domonyvölgyi lakos:
Torony felépült annak idején Domonyvölgyben, a motorosokat kérdezi a tábor épületével
kapcsolatban, hogy a közösségi ház használatára nagy igény lenne a lakosok részéről! Milyen útonmódon tudnának bejutni a tábor területére?
Pauló Pál települési képviselő:
Kéri, hogy a listáról Domonyvölgyben orvosi rendelő építése ne maradjon ki!
Tóth György:
Vállalkozókat említi -adózás szempontjából, ide kell csalogatni a vállalkozókat! Parkoló kialakítása
szükséges, és terület kijelölése ahhoz, hogy a vállalkozók ide tudjanak jönni, mihamarabb!
„Inkubátor háznak „nevezte a kijelölt helyet amire szükség lenne, hogy a vállalkozók
tevékenységüket idehozzák!
Pauló Pál települési képviselő:
A kastély épületét, tökéletesnek találja az említett célra!
Tantó Viktor polgármester:
Zöldhulladék is problémát okoz a településen, ne hordják szét rendszert szeretne ebben a kérdésben!
Komposztáló kialakítását is lehetne kezdeményezni, illetve a fahulladékból pellet gyártást is lehetne
működtetni, melynek ledepózására helyet kell majd találni! Lehetséges, hogy érdeklődés lenne erre,
melyet természetesen felügyelet mellet lehetne működtetni! Dupla haszon lenne, mivel nem
füstölnének az emberek, és hasznot is lehet ne csinálni!
Dr. Dallos Orsolya :
Úgy kezdődött, hogy pályázati lehetőséget kerestek, és találkoztak Becher Zitával, elmondta, hogy
kér leiratot, melyben le van írva a megvalósítandó beruházások, ezt nem kell pályáztatni becssült
költséggel!
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
Elmondja az információt kapott, április 11-re módosult a leadási határideje a megvalósítandó
beruházások leadásának!
Tóth György:
Tájékoztatásul mondja, hogy november hónapban lesz még ilyen lehetőség, benyújtására, az
önkormányzat megvalósítandó beruházásaira! A futsal csapat létrejöttével kapcsolatban elmondja,
hogy becslés szinten tud összegeket mondani, rálátása van az említett futsal csapat megalakításának
költségeire! Többek közt műsorok szervezésével is foglalkozott! Javasolja, hogy amit lehetséges az
önkormányzatnak a fejlesztéseihez, mindent kell kérni, és ezután kiderül mi az, amit megkapnak!
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Dr. Dallos Orsolya
A művelődési házra is be lehet írni hangeszközökre az igényt, a mellett, hogy a
konferenciaközpontban is szükség van a hangosításra! Átgondolását javasolja a megvalósítandó
feladatoknak, figyelmet igényel folyamatosan, ha a kért feladatra az összeg megérkezik, haladni
kell a munkának!
Pauló Pál települési képviselő:
Javasolja a fönti, Dózsa György utcában lévő kastélyt, inkubátorháznak használni!
Tantó Viktor polgármester:
A föntiekben megbeszélt 2017. évre vonatkozó rövidtávú tervet elfogadásra bocsátja a képviselőtestület részére. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal
a következő határozatot hozta:
11/2017. (III.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárul
Domony Község közigazgatási területére vonatkozó megvalósítandó beruházások tekintetében,
2017. évre vonatkozó rövidtávú fejlesztési terv elfogadásához a mellékelten összeállított koncepció
alapján.
A fejlesztési koncepció – támogatási kérelem - teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
2.) NAPIREND

Kulturális referens megválasztásának megtárgyalása
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja javaslatát a kulturális referens személyével kapcsolatban, mivel mindig ez a személy volt
aki kézben tartotta a kulturális programokat, ezért szeretné ha Gohér Mihály képviselő elvállalná ezt
a tisztséget! Falurendezvények megszervezésére, egyéb kulturális rendezvények megszervezésére
szabad kezet kap.
Természetesen a kulturális referensi feladatok ellátásának elvégzést nem lehet díjazás nélkül
elvárni, hiszen a feladat hétről - hétre állandó feladattal jár. Ennek oka, hogy szinte minden hónapra
jut egy kulturális rendezvény községünkben.
A kulturális referensi tisztség betöltésének díjazásakéntként ugyanazt az összeget javasolja
megállapítani, mint amit a képviselő-testület által a következő napirendi pontnál megválasztandó
Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának tagjai részére is megállapított a korábbi ülésén a Képviselőtestület.
Tehát a kulturális referensi feladatok ellátásáért megállapítani javasolt összeg bruttó 90,000,-Ft/hó,
Természetesen külön telefon használat is megilleti a kulturális referenst, illetve 10.000,-Ft/hó
összegig költségtérítés elszámolását indítványozta.
Gohér Mihály települési képviselő:
Váratlanul érte a felkérés, elmondja, hogy 66 éves és mindig elvégezte azt a munkát amire
felkérték, ezért igent mond a felkérésnek és elvállalja a tisztséget!
Természetesen a Hírmondó újság szerkesztése, - amit szintén Ő végez - az egy másik feladat, amit
szívesen csinál! Sport történetről összeállítása van, melyet könyv formájában szeretné kiadni!
Tantó Viktor polgármester:
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Szavazásra bocsátja, a kulturális referens személyére tett javaslatát, melyben Gohér Mihály
képviselőt javasolta a tisztség betöltésére. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6
igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
12/2017. (III.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal a Kulturális
Referens tisztségre:
Gohér Mihály települési képviselőt
választotta a 2019.-ig tartó Önkormányzati ciklusra vonatkozóan.
A kulturális referensi tisztség betöltésének díjazásakéntként bruttó 90,000,-Ft/hó, tiszteletdíjat
állapított meg a Képviselő-testület, Gohér Mihály képviselőrészére, mely összegen felül külön
telefon készüléket biztosít a kulturális referenst részére, illetve 10.000,-Ft/hó összegig költségtérítés
elszámolását engedélyezte, 2017. április 01. napjától..
Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos

3.) NAPIREND
Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása
Tantó Viktor polgármester:
A Képviselő-testület tagjaival folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően – figyelemmel a
Képviselő-testület korábbi döntésére is - a Gazdasági és Ügyrendi bizottság (továbbiakban: GÜB)
Képviselő- testület soraiból megválasztandó három tagjára, illetve a bizottság külső tagjaira
javaslatot tesz. A javaslatban kitért arra is, hogy a Bizottság elnökének Pauló Pál képviselőt
javasolja, szintén az előzetes egyeztetéseknek megfelelően.
Képviselő- testület soraiból megválasztandó három tagnak:
Pauló Pál képviselőbizottság tagjának, egyúttal elnökének
Czifráné Benedek Katalin
bizottsági tag
Pető Zoltán
bizottsági tag
Megkérdezi a bizottsági tagságra felkért képviselőket, a bizottsági tagságot elvállalják? -A
képviselők elfogadják bizottsági tagságot.
Ezt követően szavazásra bocsátja a Gazdasági és Ügyrendi bizottsági tagokra tett javaslatát. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta
13/2017. (III.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.-ig tartó önkormányzati ciklusra - a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára - megválasztja az Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságot.

A bizottság elnökévé:
A Bizottság tagjaivá:

Pauló Pál képviselőt (bizottság elnöke)
Czifráné Benedek Katalin képviselőt bizottsági taggá
Pető Zoltán képviselőt bizottsági taggá

választották
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Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos
Tantó Viktor polgármester:
Helyesnek tartaná ha a GÜB a település lakosságának minél szélesebb rétegét képviselje. Ezért
szeretné, ha a Képviselő- testület ülésein általában részt vevők közül néhányan vállalnák a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági munkájának a rendszeres segítését és a Bizottsági üléseken
állandó meghívottakként részt vennének annak munkájában szakértelmüknek, és szakterületüknek
megfelelően. Ezért a munkáért semmilyen külön díjazás nem jár és a Képviselő testületi tagként
Bizottsági taggá választott személyekkel szemben szavazati jog sem illetné meg a felkért
személyeket, csupán tanácskozási joggal vehetnének részt a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
tevékenységében.
Megkérdezte, hogy „ún.” külsös Bizottsági tagságot vállalják -e a az általa javasolt személyek,
annak érdekében, hogy a is javaslatot tesz. Annak érdekében, hogy a Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság munkája minél hatékonyabb legyen és hogy minél szélesebb réteg legyen képviselve a
Bizottságban a községből.
Tantó Viktor polgármester 5 főt kért fel, hogy szavazati joggal nem rendelkező úgynevezett „külsős
Bizottsági tagként”, vegyenek részt a jövőben Gazdasági és Ügyrendi Bizottság munkájában
állandó meghívottként, szakértőként.
A polgármester által a fenti feladatra felkért személyek: Dr. Dallos Orsolya, Tóth György, Kálmán
Sándor, Becker Zita, Dr. Sovány Tibor, akik valamennyien elvállalták a tisztséget és
megtiszteltetésnek érezték a szakértői felkérést.
Az előterjesztéshez kapcsolódóan Tantó Viktor polgármester egy megerősítő szavazást kért a
Képviselő-testülettől, hogy az előző napirend során megválasztott Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
állandó szakértőkkel, ún. „külsös tagok” bevonásával kiegészülve működjön, akik természetesen
szavazati joggal a Bizottsági üléseken nem fognak rendelkezni, ezen tevékenységükért díjazásban
nem részesülnek. személyére tett javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
14/2017. (III.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságába állandó szakértőnek az alábbi személyeket kéri fel.
Dr. Dallos Orsolya
Tóth György
Kálmán Sándor
Becker Zita
Dr. Sovány Tibor
A képvíselő- testület jóváhagyja, hogy nevezettek a Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságának üléseire szakértőként állandó jelleggel meghívót kapjanak, annak érdekében,
hogy legjobb tudásuk szerin segítsék a Bizottság munkáját.
Tevékenységükért nevezett személyek díjazásban nem részesülnek
Felelős: jegyző az SZMSZ-ben történő módosítás végrehajtására
Határidő: folyamatos
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Tantó Viktor polgármester:
Reméli, hogy több ember szívügye lesz a falu ügye! Az információk helyesen kerüljenek az
emberek elé, ne elferdítve!
Pauló Pál GÜB elnök:
Elmondja, hogy a bizottság munkája többrétű lesz, mivel a testületi anyag minden napirendi pontját
megfogja tárgyalni, részletesen!
Gohér Mihály kulturális referens:
A Hírmondó újságba Domonyvölgyi gondolatokat szeretne közölni kéri, hogy adjanak hozzá
segítséget, illetve írjanak cikket Domonyvölgyön történt eseményekről!

4.) NAPIREND
Domony Község Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020 évre
szóló megtárgyalása
Dr. Barcsai Antal jegyző:
Belső Ellenőrzést évek óta a Vincent Auditor Kft. végzi az Önkormányzatnál. A képviselőtestületnek Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadás a szüksége határozattal 2017-2020 évre
vonatkozóan. A 2017. évben az iktatás kerül ellenőrzésre.
Tantó Viktor polgármester:
Szavazásra bocsátja Domony Község Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020. évre.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:

15/2017. (III.23.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző és a Vincent Auditor Kft. által
előkészített a „Domony Község Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020. évre”
megtárgyalta és elfogadta.
A „Domony Község Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020. évre” ellenőrzési terv
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatásként elmondja a képviselőknek, hogy a főleg roma oktatással és kultúrával foglalkozó
Kalyi Jag intézmény, iskola megkereste Őt, azzal a céllal, hogy Domonyba is szeretnének
tevékenykedni! Lehetőséget látnak a domonyi romákban, és pályázni is szeretnének az érdekükben,
ezért örül, hogy megtalálták Domonyt! Elmondásuk alapján, látják az ellentéteket a romák között is.
Hagyományőrző együttesük van, szeretnének tartani tehetségkutató versenyeket, kiemelnék azokat
a gyerekeket, akik valamilyen téren tehetségesek, ezzel buzdítanák a többi gyereket is! A falu
rendezvényein is fel szeretnének lépni az együttesükkel! A munkába való beilleszkedést fontosnak
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látják, nincs munkanélküli a jelenlegi csoportjukban! A Kaji Jag, egy iskola, tárt karokkal várja
azokat az érdeklődőket, akik elfogadják az értékrendjüket! Az együttesüknek domonyi roma tagja
is van, „Lökő” Lakatos Lajos, gitáros, Domonyvölgyben video klippet terveznek forgatni a strand
területén!
Gohér Mihály Kulturális referens:
Szeretne találkozni az emberekkel, a kulturális eseményeket megbeszélni, a Falunapi program
keretében történő fellépésre vonatkozóan!
Tantó Viktor polgármester:
A Kaji Jag nevezetű iskola, iskoláztatná a rászoruló gyermekeket! A terveik közt szerepel, a falu
magyar lakosságával közös programok szervezése, például főzés! A szándék komoly a csapat
részéről! Ami fontos, hogy nem kérnek pénzt az önkormányzattól! Egy tanár végzettségű
személlyel beszélt, aki elmondta, honnan jött, és hova jutott, mivel diplomás tanár lett belőle!
Elmondta, hogy ők még tartják a cigány ünnepeket is (Budapest, április 6.) Elmondásuk alapján,
táncdalfesztiválra és színházi előadásra a domonyi művelődési házba is eljönnének fellépni. A
következő testületi ülésre meghívja az említett tanárt és zenekar vezetőjét!
Gohér Mihály Kulturális referens:
Kéri, hogy a Hódos testvértelepüléssel vegyék fel ismét az ellaposodott kapcsolatot!
b.)
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzatnak szüksége lenne egy Kft-re! A pályázatoknál nagyobb
szabadságot biztosítana az önkormányzat részére! Gazdasági szempontból segítené az
önkormányzat működését, ez sok önkormányzatnál jól működik!
dr. Barcsai Antal jegyző:
Elmondja, hogy már találkozott hasonló az említett Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez
hasonló céggel.
Tantó Viktor polgármester:
Javasolja, hogy kezdjék el a utánajárást, milyen módon lehetséges, hogy a Kft, az önkormányzatnál
működhessen!
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
A Mindent Domonyért Alapítvány 1% -a is bevételi forrás!
Pauló Pál GÜB elnök:
Az Alapítvánnyal kapcsolatban, illetve a Kft.-vel kapcsolatban az önkormányzatnak felügyelete
legyen, ezt fontosnak tartja!
dr. Barcsai Antal jegyző:
Az önkormányzatnál az ASP rendszer került bevezetésre a korábban e tárgykörben benyújtott
pályázat eredményeként, ha nehézkesen is, de lassan- lassan működőképes lesz az ASP rendszer.
Pauló Pál GÜB elnök:
Milyen összeg adóbevétele van az önkormányzatnak? A GÜB meg tudja tárgyalni, információ
szükséges! Szeretnék, ha adóváltozások lennének!
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dr. Barcsai Antal jegyző.
Magyarország Kormányának VEKOP-7.1.4-16 kódszámú felhívása alapján önkormányzatok,
egyházi jogi személyek és non-profit szervezetek részére a szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának
segítése érdekében pályázati kiírás került meghirdetésre. Domonyra 40 főt szántak. A jelen ciklus
végéig kitartana az említett pályázat. Szociális munkás alkalmazása is szükséges lesz! Reméli, hogy
sikerül a pályázatot benyújtani, ki fog derülni, hogy van e tovább foglalkoztatási kötelezettség? Az
önkormányzat fogja benyújtani a pályázatot, de majd a következő testületi ülésre részletes
előterjesztés készül a témában. Egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, és 16-54 éves korúakkal 40
főt kell bevonni, 2/3-ával kell eredményt elérni! Vissza kell vezetni az embereket a munka
világába! Generáció úgy felnőtt, hogy nem látták a szüleiket dolgozni!
Tantó Viktor polgármester:
Figyelni szokta a közmunkásokat, ki a szószóló, az egyik kiemelésre kerül, hogy felelősségre
lehessen vonni a munka elvégzésre kerüljön!
Domonyvölgyön, heti 2-3 alkalommal közmunkások lesznek kiküldve a szükséges munkák
elvégzésére, pl. a betonárkok kitakarítására. 5 fő közérdekű munkára ítélt személy is fog dolgozni.
Az Önkormányzat tujákat kapott ingyen, amelyek a temetőbe kerül beültetésre.-A temető melletti
telket, házat (Piroska Lászlóé) a tulajdonos talán eladja 2 Mft összegért, de még ez alku,
megbeszélés tárgyát képezi. Reméli, hogy a temető is még alakulni fog! -Domonyvölgyön is a
temetőt rendbe kell tenni, a kaput meg kell javíttatni, valamint a kerítésdrótot is, előtetőt szeretnea
ravatalozó elé!
Pauló Pál GÜB elnök:
Hetente fog a Gazdasági Ügyrendi bizottság ülésezni!
Mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyílt Képviselőtestületi ülést – megköszönve a Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését - bezárta. A
Képviselő-testület munkáját zárt ülésen folytatta.
K.m.f.
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