J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 04.13.-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 7 fő képviselőből 7 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.) Pauló László József képviselő eskütétele
2.) Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
3.) A GÜB által megtárgyalt ügyekről tájékoztatás
4.) Egyebek
Zárt ülés
1.) NAPIREND

Pauló László József képviselő eskütétele
Dr. Barcsai Antal jegyző
Elmondja, hogy azért kerül sor az új képviselő beiktatására, mivel Tantó Viktort – aki eddig
Képviselő-testületi tag volt - polgármesterré választotta a falu, ezért a képviselői tisztsége
megüresedett. A megüresedett képviselői hely betöltésére az a szabály vonatkozik, hogy a megelőző
2014. éviönkormányzati választás során a soron következő legtöbb szavazatot kapott képviselő lép
a megüresedett helyre.
A 2014. évi Önkormányzati választásról készült választási jegyzőkönyvek alapján a soron
következő legtöbb szavazatot Pauló Pál 2182 Domony, Fő u. szám alatti lakos kapta, így neki van
jogosultsága betölteni a megüresedett képviselői helyet.
A jelen ülést megelőzően nevezett személy írásban nyilatkozott, hogy elvállalja a képviselői tisztég
betöltését.
A tények ismertetését követően Tantó Viktor polgármester felkérte Benkó Lajosnét a Helyi
Választási Bizottság elnökét, hogy az esküt vegye ki Pauló László József képviselőtől, amely eskü
letétele elengedhetetlen kelléke a tisztség betöltésének.
Benkó Lajosné HVB elnök:
Köszönt minden megjelentet. Felkéri a megjelenteket, hogy az eskütétel kivételéhez álljanak fel, s
Pauló László József mondja utána az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Domony fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
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(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskü letételét követően Benkó Lajosné HVB elnök gratulált, és jó munkát kívánt.
Tantó Viktor polgármester:
Ő is gratulált Pauló László képviselőnek, és üdvözli a csapatban.

2.) NAPIREND
Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
Tantó Viktor polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta, elolvashatta.
Lajmer György mb. Gödöllő Rendőrkapitányság vezetője:
Elmondja magáról, hogy a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője volt, és 27 éve van a rendőri
pályán. Köszöni szépen a meghívást a testületi ülésre. A Rendőrségi beszámolóban közhiteles
adatok szerepelnek. Úgy gondolja, hogy teljes egészében kell látni a rendőrség munkáját! Sajnos a
bűncselekmények száma növekedett. 2015-ben csökkenés mutatkozott a bűncselekmények
számában, mely esetek áthúzódtak a 2016. évre! Vagyon elleni bűncselekmények volta jelentős
számban, melyek helyi fiatal elkövetőkhöz kapcsolható! A megelőzést fontos szempontnak tartja!
Balesetk körében-két könnyű sérülés volt! Térfigyelő rendszer nincs Domonyban, de javaslatot tesz
rá! Várja a kérdéseket, melyben Gódor Ferenc is segít!
Tantó Viktor polgármester:
Domonyban sok illegális lakó tartózkodik, és nem létesítenek lakcímet! 20-30 fről van szó!
Lajmer György mb. Gödöllő Rendőrkapitányság vezetője:
Elmondja, hogy ha szabálysértést követnek el, akkor tudnak intézkedni, igazoltatni tudják az érintett
személyeket!
Tantó Viktor polgármester:
A lakosság félelme nő, ezért jelezte az illegális lakók jelenlétét!
Lajmer György mb. Gödöllő Rendőrkapitányság vezetője:
Eljárást akkor tudják megindítani, ha bejelentés érkezik részükre!
Gohér Mihály Kulturális referens:
Elmondja, hogy jó a kapcsolat az Aszódi Rendőrőrssel, szeretné, ha ez így is maradna, az
önkormányzat segítségét felajánlja, hogy továbbra is így maradjon. Sajnos a drogfogyasztás
elterjedt! Köszöni a rendőrség munkáját, a képviselő-testület nevében!
Lajmer György mb. Gödöllő Rendőrkapitányság vezetője:
Az információ megosztásra kerül, a segítség mindig jól működik! A kábítószer valóban jelen van,
de a drog és kábítóhatású szerek két különböző dolog, ezt el kell mondania! Ezért nem egyszerű az
intézkedés!
Tantó Viktor polgármester:
Köszöni a rendőrségi beszámolót, melynek elfogadását szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
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24/2016. (IV. 13.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllői Rendőrkapitányság 2016.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal egyhangúan elfogadta.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos

3.) NAPIREND
A GÜB által megtárgyalt ügyekről tájékoztatás
Pauló Pál GÜB elnök:
Röviden, a GÜB üléséről készült jegyzőkönyvet minden bizottsági tag megkapta. A bizottság
véleményét tolmácsolja a képviselő-testület felé. Kéri a következő bizottsági ülésre a helyi adók
befolyásáról szóló tájékoztatót, valamint az Önkormányzat által alapítani tervezett Kft- lapításának
lehetőségeiről, fejleményeiről tudni szeretnének. A Mindent Domonyért Alapítványról is kér
tájékoztatást! A vagyonkataszterből kimutatást kérnek!

4.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Megkeresték, egy bizonyos energiamenedzsment, födgáz,- villannyal kapcsolatos energia
csökkentésre cég. Átadja a szót Német Andrásnak, az említett cég megbízottjának.
Német András Ecorisk Management Consulting Kft.:
Energia csökkentésre szakosodott sikerdíjas cég. Elmondta, hogy véleménye szerint mindig
kimutatható az energia költségcsökkentés, és a településtől csak akkor kérik a sikerdíjat ha a
tényleges energiaár csökkentést tudtak elérni munkájuk révén! Az adott településen 2 évre
visszamenőleg megvizsgálják az energia számlákat, ez a kiindulási alapjuk.!
Tantó Viktor polgármester:
Kérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakról E mi a vélemény, látnak-e fantáziát a
kérdésben! A számlák megvizsgálása ingyenesen történik! Az esetlegesen elért megtakarítások
összegéből kérik a jutalékot, a sikerdíjat!
Német András Ecorisk Management Consulting Kft.:
Megvizsgálják az iskola, óvoda, gáz,- villanyszámláit és abból látják, hogyan lehetséges esetlegesen
megtakarítást elérni!
Pauló László települési képviselő:
Kérdése, hogy pénzügyi átvilágításról van szó, vagy műszaki, -technikai átnézés is várható,
Német András Ecorisk Management Consulting Kft.:
Elsősorban pénzügyi átvilágítást végeznek, mely igen nagy munka, a felmérés elkészítése sok időt
vesz igénybe! A törvényi előírás, hogy visszamenőleg két év számláit vizsgálják meg! Majdan a
vizsgálatról egy dokumentációt fognak adni az Őnkormányzatnak!
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
3

Érdeklődik, hogy milyen tapasztalataik vannak?
Német András Ecorisk Management Consulting Kft.:
Elmondja, hogy van olyan település, ahol milliós nagyságrendű a megtakarítás összege!
Tantó Viktor polgármester:
Köszöni a tájékoztatást.
b.)
Tantó Viktor polgármester:
Átadja a szót Balogné Küzmer Ágnesnek a EtnoRom együttes tagjának, aki szintén meghívottként
van jelen az ülésen és a község roma lakosságát érintő projektjüket szeretné ismertetni a testülettel.
Balogné Küzmer Ágnesnek
A Kalyi Jag iskolában – ahol ő és munkatársai tevékenykednek - a roma kultúráért tesznek. Az
EtnoRom együttes zenét és táncot, az autentikus lépéseket tanítják, gyerekeknek felnőtteknek
egyaránt. Tehetségkutató rendezvényeket is szerveznek! Domonyban is szeretnék megismertetni a
roma kultúrát. Nagy Gusztáv – az egyik tanáruk - a Köztársaság Aranyérdemkereszt címmel
rendelkezik! Sokrétű programjaik vannak. A „Tőlünk is szép a világ” című projekthez szeretnének
helyszínt keresni, biztosítani Domonyban!
Természetesen hosszú távú folyamat kinevelni egy pozitív értékrenddel bíró közösséget, de ha ez
sikerül, akkor Domony büszkeségei lehetnének az ebben résztvevők!
Tervezik, hogy egy endhagyó énekórán elbeszélgetnének a roma nyelvről, és bemutatják magukat
az érdeklődőknek. Az egyesületük 2003 óta működik. A gyermekeket hangszeren tanítják játszani,
táncot is tanítanak. Nyelv tanulás alapszinten lehetséges. Táncházat tartanak és a diplomás roma
fiatalokat is bemutatják, jó példaként a klubban! Segíteni tudnak, ha akarnak tanulni a gyermekek!
Ki Mit Tud-ot szerveznének, a környékbeli települések ifjúságának a meghívásával!
NagyGusztáv:
Felzárkóztatással kapcsolatos programot szeretnének indítani, romák és nem romák bevonásával!
Nem tudnak a romákról itt semmit, de ismertetni szeretnének részükre a programot, szabályok
keretén belül! Nem roma fiatalokkal is foglalkoznának igény szerint! Bűncselekményeket is meg
lehet fogni, ha el Vannak foglalva a fiatalok! A fejlődésüket segítheti ha pozitív dolgokat látnak a
gyermekek. Kérik a képviselő-testület segítségét az elhangzottak megvalósításához!
Tóth György
A kultúrában benne volt, és nyitott ajtókat döngetnek, elmondja! Részt szokott venni a GÜB ülésein
ahol tárgyalták már az elhangzottakat. Ha van cél, el lehet jutni bárhova! Pénzt teremteni, hogy
lehet, ezen kell dolgozni! Mert véleménye szerint pénz nélkül nem lehet semmit csinálni!
Gohér Mihály kulturális referens:
Javasolja az általános iskolában elkezdeni az elhangzott terveket! Roma gyermekeket, saját
kultúrájukkal lehet lekötni, és a sportot ide sorolja még! Pénz mindennek az alapja! Segítséget
adnak a programhoz, de pénz kell hozzá! Volt itt már egy másik alapítvány is, de eltűntek! Ha
elkezdik a programot, folyamatosan kell csinálni, a zeneoktatást is! Az önkormányzat anyagilag
nem tud segíteni!
Balogné Küzmer Ágnesnek
Elmondja, hogy ők egyesületként működnek! Pályázatírókkal szeretnének összeülni, közösen
egymásra támaszkodva, egy öt éves, nagy projekt működését kívánják megvalósítani!
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dr. Barcsai Antal jegyző:
Szegregációs pályázattal kapcsolatban, egyeztetés már megtörtént!
Tantó Viktor polgármester:
Javasolja a civil szervezeteket is bevonni a pályázatba!
Pauló Pál GÜB elnök:
Akarat kérdésének tartja a megkeresést, elvi együttműködés kezdődjön el, ezt tartja fontosnak! A
Falunapon is vegyenek részt, és kéri az elvi hozzájárulást a képviselő-testülettől, az elhangzottak
GÜB ülésen történő felvetésére!
dr. Dallos Orsolya:
Szerinte az óvoda, iskola körében lenne az igazi elkezdeni az elhangzott programot!
Tóth György
A Fölszállott a pávában is lehetett látni hasonló elemeket, a tánc nem etnikumhoz kapcsolt!
Gohér Mihály kulturális referens:
Tanórák keretén belül is működhetne a program, szakemberek bevonásával!
Nagy Gusztáv:
Hely, amit használnának, ami az övéké lenne, arra lenne szükségük, ezt szeretnék kérni!
Tantó Viktor polgármester:
Javasolja, az alapoktól kell felépíteni a rendszert, a kicsiktől a nagyokig beléphetnek majdan!
Pauló Pál GÜB elnök:
Helység az sajnos nincs az önkormányzatnak, javasolja, hogy az óvodában és iskolában elkezdeni a
programokat, eseményeket! Próbálják meg összehozni olyat, ami jó a falunak!
Gohér Mihály kulturális referens:
Szó esett a Falunapról, a bemutatkozás ott lehetséges lenne az együttes részére!
Tantó Viktor polgármester:
Köszöni a tájékoztatást és a megjelenést.
szünet
c.)
Tantó Viktor polgármester:
LEADER pályázati lehetőség van, iskolában és az óvodában melegítőkonyhára, felújításon esnének
át a konyhák! Az eszközök beszerzésére segítséget ígértek! A pályázat támogatottsága 85%-os!
Domony a kiemelt régióba tartozik! Szükségesnek tartja a felújítást, és ez mellet az iskolánál az
akadálymentesítést is meg lehetne valósítani, és előtetőt is készíteni! Burkolást, mosogatócserét,
festést elektromos hálózatcseréjét el lehetne végezni, és a fa bútorokat fémbútorra kell cserélni!
Pauló László települési képviselő:
Érdeklődik, az épületfelújításra, mekkora összeget adnak?
Tantó Viktor polgármester:
A támogatásból 20%-ot.
5

Pauló László települési képviselő:
Balesetveszélyesnek tartja az aknát az épület mellet, javasolja betúrni, megszüntetni!
Tantó Viktor polgármester:
Kivitelező, tervező ezt megtudja nézni, látja, hogy mi az, amit lehet tenni! Jó ötletnek tartja a
felvetést!
Pauló László települési képviselő:
Javasolja az iskolánál körbe keríteni, 10m kerítésre kellene megoldást találni a szomszéd felől!
Tantó Viktor polgármester:
Pályázattal kapcsolatban, a játszótérre ősszel lesz kiírva pályázat, amit az iskola melletti lekerített
részre lesz tervezve!
Szavazásra bocsátja a LEADER által kiírt pályázat keretében iskola konyha felújítására pályázatot.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
25/2017. (IV. 23.) sz. ÖKT határozat
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására.
I. A Pályázati kiírás alapján Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag úgy
döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a fenti tárgykörben.
A pályázat a kizárólagos Önkormányzati tulajdonban lévő 2182 Domony Fő út 98. szám alatti,
Domony belterület 315/6 helyrajzi számon nyilvántartott Óvodai konyha rekonstrukciója, felújítása
tárgyában kerül benyújtásra.
A pályázat fő célja az Önkormányzati tulajdonú és fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló
melegítő-tálaló konyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény fejlesztésén belül az önkormányzat
által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése.
A benyújtandó pályázat pályázati fő összegét a Képviselő-testület 9 838 200 Ft-ban, azaz
kilencmillió- nyolcszázharmincnyolcezer-kettőszázforintban határozza meg.
A pályázat keretében az Önkormányzat által igényelt támogatás összege 9 346 290 Ft., azaz
kilencmillió- háromszáznegyvenhatezer kettőszázkilencven forint.
A pályázati alcélokra, valamint a pályázati kiírásban foglaltakra tekintettel a beruházási
összköltségén belül, annak 50%-nak, 4 673 145 Ft., azaz négymillió-hatszázhetvenháromezeregyszáznegyvenöt Ft. összegig eszközbeszerzésre igényel támogatást a Képviselő-testület jelen
pályázati cél keretében. A beruházás további 50%-nak, 4 673 145 Ft., azaz négymillióhatszázhetvenháromezer- egyszáznegyvenöt Ft. összegig infrastrukturális felújítás, fejlesztés,
akadálymentesítés megvalósítására igényel támogatást a Képviselő-testület jelen pályázati cél
keretében.
II. A pályázat megvalósításához az önkormányzat 491 910 Ft., azaz négyszázkilencvenegyezerkilencszáztíz Ft. összegű saját erőt biztosít.
III. A Képviselő-testület a beruházás finanszírozására, megvalósítására az alábbi ütemtervet
állapítja meg:
1.) A beruházás megkezdését követően az első kifizetést az építési jellegű beruházások infrastrukturális felújítás, fejlesztés, akadálymentesítés megvalósulásának 50%-os készültségi
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fokának elérésekor tervezi kifizetni az Önkormányzat a tervezett infrastrukturális felújítás,
fejlesztés, akadálymentesítési munkák értékének 50%-os összegének figyelembe vételével.
Az I-es résszámla alapján kifizetni tervezett összeg 2 500 000 Ft. azaz, kettőmillió-ötszázezer Ft. A
kifizetés tervezett dátuma – a pályázat elbírálásának függvényében: 2017. december
A kifizetés a kivitelező által benyújtott és műszaki ellenőr által jóváhagyott I-es számú résszámla
ellenében lehet teljesíteni.
2.) A II-es számú résszámlát a beruházás során beszerezni tervezett eszközök leszállítását és
beüzemelését követően tervezi kifizetni az Önkormányzat az eszközöket szállító vállalkozó felé, az
eszközbeszerzés tervezett teljes vételárának kiegyenlítésével, a beszerzés értékének 100%-os
összege alapján.
A II-es résszámla alapján kifizetni tervezett összeg 4 919 100 Ft. azaz, négymilliókilencszáztizenkilencezer egyszáz Ft. A kifizetés tervezett dátuma – a pályázat elbírálásának
függvényében: 2017. december – 2018. március 01.
A kifizetést az eszközöket, berendezési tárgyakat szállító vállalkozó által benyújtott és műszaki
ellenőr által jóváhagyott II-es számú résszámla ellenében lehet teljesíteni.
3.) A III számú résszámla benyújtására a beruházás befejezését követően az építési jellegű
beruházások - infrastrukturális felújítás, fejlesztés, akadálymentesítés megvalósulásának 100%-os
készültségi fokának elérésekor jogosult a kivitelező.
A III-as számú résszámla alapján kifizetni tervezett összeg 2 419 100 Ft. azaz, kettőmilliónégyszáztizenkilencezer egyszáz Ft. A kifizetés tervezett dátuma – a pályázat elbírálásának
függvényében: 2018. április
A kifizetés a kivitelező által benyújtott és műszaki ellenőr által jóváhagyott III-as számú résszámla
ellenében lehet teljesíteni.
.Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
Tantó Viktor polgármester:
Szavazásra bocsátja a LEADER által kiírt pályázat keretében óvoda konyha felújítására pályázatot.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
26/2017. (IV. 23.) sz. ÖKT határozat
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására.
I. A Pályázati kiírás alapján Domony Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag úgy
döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázat kerüljön benyújtásra a fenti tárgykörben.
A pályázat a kizárólagos Önkormányzati tulajdonban lévő 2182 Domony Fő út 97. szám alatti,
Domony belterület 5 helyrajzi számon nyilvántartott Ikladi Tasnádi L Nemzetiségi Általános Iskola
Koren István Tagiskola épületében működő konyha rekonstrukciója, felújítása tárgyában kerül
benyújtásra.
A pályázat fő célja az Önkormányzati tulajdonú – az általános iskola épületében működő -i
gyermekétkeztetést szolgáló melegítő-tálaló konyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény
fejlesztésén belül az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása,
fejlesztése, akadálymentesítése.
A benyújtandó pályázat pályázati fő összegét a Képviselő-testület 9 994 450 Ft-ban határozza meg.
A pályázat keretében az Önkormányzat által igényelt támogatás összege 9 494 705 Ft.
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A pályázati alcélokra, valamint a pályázati kiírásban foglaltakra tekintettel a beruházási
összköltségén belül, annak 50%-nak, eszközbeszerzésre igényel támogatást a Képviselő-testület
jelen pályázati cél keretében. A beruházás további 50%-nak, összegig infrastrukturális felújítás,
fejlesztés, akadálymentesítés megvalósítására igényel támogatást a Képviselő-testület jelen
pályázati cél keretében.
II. A pályázat megvalósításához az önkormányzat a pályázati kiírás szerinti saját erőt biztosítja.
összegű saját erőt biztosítja. A Pest Megyei Közgyűlés elnökének igazolása alapján, mely szerint
Domony község Önkormányzata a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3.§ alapján
Önkormányzatunk a megyei közgyűlés által kijelölt kedvezményezett járások települései közé
besorolásra került – figyelembe vételével kell a saját erő összegét megállapítani
III. A Képviselő-testület a beruházás finanszírozására, megvalósítására az alábbi ütemtervet
állapítja meg:
1.) A beruházás megkezdését követően az első kifizetést az építési jellegű beruházások infrastrukturális felújítás, fejlesztés, akadálymentesítés megvalósulásának 50%-os készültségi
fokának elérésekor tervezi kifizetni az Önkormányzat a tervezett infrastrukturális felújítás,
fejlesztés, akadálymentesítési munkák értékének 50%-os összegének figyelembe vételével.
Az I-es résszámla alapján kifizetni tervezett összeg 2 500 000 Ft. azaz, kettőmillió-ötszázezer Ft. A
kifizetés tervezett dátuma – a pályázat elbírálásának függvényében: 2017. december vége.
A kifizetés a kivitelező által benyújtott és műszaki ellenőr által jóváhagyott I-es számú résszámla
ellenében lehet teljesíteni.
2.) A II-es számú résszámlát a beruházás során beszerezni tervezett eszközök leszállítását és
beüzemelését követően tervezi kifizetni az Önkormányzat az eszközöket szállító vállalkozó felé, az
eszközbeszerzés tervezett teljes vételárának kiegyenlítésével, a beszerzés értékének 100%-os
összege alapján.
A II-es résszámla alapján kifizetni tervezett összeg 4 997 450Ft. A kifizetés tervezett dátuma – a
pályázat elbírálásának függvényében: 2017. december – 2018. április 01.
A kifizetést az eszközöket, berendezési tárgyakat szállító vállalkozó által benyújtott és műszaki
ellenőr által jóváhagyott II-es számú résszámla ellenében lehet teljesíteni.
3.) A III számú résszámla benyújtására a beruházás befejezését követően az építési jellegű
beruházások - infrastrukturális felújítás, fejlesztés, akadálymentesítés megvalósulásának 100%-os
készültségi fokának elérésekor jogosult a kivitelező.
A III-as számú résszámla alapján kifizetni tervezett összeg 2 500Ft. A kifizetés tervezett dátuma – a
pályázat elbírálásának függvényében: 2018. április
A kifizetés a kivitelező által benyújtott és műszaki ellenőr által jóváhagyott III-as számú résszámla
ellenében lehet teljesíteni.
.Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
d.)
Tantó Viktor polgármester:
A gyakorlati és szabályozási kihívásoknak megfelelve egyre több önkormányzat helyezi át kötelező
vagy önként vállalt feladatait optimalizált erőforrásokat jól felhasználó saját tulajdonú gazdasági
társaságba. Domony Község Önkormányzatra háruló feladatok minél hatékonyabb ellátása és a
pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása érdekében – önálló finanszírozásra és a
működéshez szükséges források megszerzésére képes – gazdasági társaság létrehozását javasolja a
képviselő-testületnek. A képviselő-testület felhatalmazását kéri, a Kft elindításához.
dr. Barcsai Antal jegyző:
Felhatalmazás arra szól, hogy a Domony név szerepelhessen, illetve hosszú és rövid névnek is kell
szerepeljen a gazdasági társaság megnevezésében.
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Pauló Pál GÜB elnök:
A bizottsági ülésen elhangzott a felvetés, hogy ügyvezető választása is szükséges lesz!
Tantó Viktor polgármester:
Javasolja, kinevezési jogkör illesse meg!
Pauló László települési képviselő:
Szerinte fordítva kellene csinálni, mit szeretne csinálni majdan az önkormányzat a jövőben, bele
kellene venni a gazdasági társaságnak. Tisztséget a végén kell megválasztani! Időigényes
tevékenység lesz!
Pauló Pál GÜB elnök:
Minden munkát a majd megalapítandó önkormányzati Kft-n keresztül lehessen végezni, illetve
nyerjen az önkormányzat támogatásokat, ezt tartja fontosnak!
Tantó Viktor polgármester kiegészítette még az előterjesztést az alábbiakkal:
Önkormányzati Kft. megalakításának előkészítésével kapcsolatosan tette meg előterjesztését. Ennek
fő céljaként jelölte meg, hogy plusz beruházási és anyagi lehetőségekhez jusson az önkormányzat a
Kft megalakításával. Sok feladat ellátásával is meg lehet majd bízni az Önkormányzati Kft-t, így
munkához is lehet juttatni néhány embert a lakosaink közül. Ez egy nagyon a fontos szempont. Kéri
a Képviselő-testület felhatalmazását az önkormányzati Kft. létrehozásához szükséges szempontok
elfogadásához, hogy el lehessen kezdeni az ezzel kapcsolatos előkészítő munkákat, meg lehessen
bízni az Önkormányzat ügyvédjét az alapító okirat előkészítésével, annak érdekében, hogy azt majd
a Képviselő -testület elé lehessen terjeszteni teljes terjedelmében, egy komplex anyagként. De
ehhez szükség van az előzetes szempontrendszerek meghatározására a Kft. alapítása tárgyában,
amelyeknek feltétlenül szerepelni kell az alapító okiratban, továbbá bizonyos kérdésekben
felhatalmazás megadására a polgármester részére, amelyek szintén kötelező tartalmi elemei annak,
hogy a Kft.- be tudják jegyezni a Cégbíróságon.
A fentiek alapján a polgármester kérte az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozta, meghatározva a Kft alapításának főbb elemeit, egyúttal felhatalmazta Tantó Viktor
polgármestert, hogy az Önkormányzati Kft alapításával kapcsolatos lépéseket tegye meg és egyúttal
az Önkormányzat ügyvédjének adja meg a felhatalmazást az Alapító okirat elkészítésére.
27/2016. (IV. 13.) sz. ÖKT határozat
Önkormányzati KFT alapításáról
1. Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati KFT létrehozását,
alapítását határozza el az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok önkormányzati
ellátása, az erőforrások optimalizálása és a pályázati lehetőségek kiaknázása céljából a következő
szempontok figyelembe vételével:
2. A kizárólag Domony Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.
a.) Cégneve: Domony Önkormányzati Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Rövidített neve: Domony Önkormányzati KFT
b.) Székhelye: 2182 Domony, Fő út 98.
c.) A társaság alapítója: Domony Község Önkormányzata.
Az alapító képviselője: Tantó Viktor polgármester.
d.) tevékenységi körök: A határozat melléklete szerinti Alapító Okiratban foglaltak szerint. A
Társasság ügyvezetése a tevékenységi körök módosítására nem jogosult.
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e.) A társaság törzstőkéje: hárommillió forint, mely készpénzből áll, melyet az Alapító a Társaság
számlavezető bankjába kerül befizetésre.
f.) A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult személy:
neve: erről a Képviselő-testület később az Alapító okirat elfogadásakor dönt
Lakcím.
Az ügyvezetői megbízás….-ig (vagy határozatlan) időre szól.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. Az Ügyvezető
kinevezése tekintetében a jogkört az alapító Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
3. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert:
- a Társaság székhelyhasználat engedélyezésére vonatkozó nyilatkozat megtételére,
- a Társaság törzstőkéjének a Társaság részére történőrendelkezésre bocsájtására, az Önkormányzat
saját bevételeinek terhére, melyet az adóbevételek terhére biztosít a Képviselő-testület.
-a cégnévben történő „Domony” elnevezésre vonatkozó engedélyező nyilatkozat megtételére
-minden a Társság bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat megtételére, szükséges intézkedések
megtételére, eljáró ügyvéd megbízására.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
e.)
Tantó Viktor polgármester:
A Kék Nefelejcs Hagyományőrző csoport fordult támogatási kérelemmel a képviselő-testület felé.
Gondolkodott az ilyen jellegű kérelmeken, mivel támogatási szerződést kellene kötni a civil
szervezetekkel, javasolja egyéni elbírálás keretében a támogatás megítélését 100.000,-Ft összegen
belüli támogatással. Ha egyéb lehetőség adódik a támogatásra, akkor juttatnak a civil szervezetek
részére támogatást! Javasolja a csoportok részére – a majdani anyagi lehetőségek figyelembe
vételével - 100.000,-Ft összeg meghatározásával támogatás nyújtását. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
28/2016. (IV. 13.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta azt az
előterjesztést, hogy a Domony településen működő civil szervezetek, csoportok részére, egyéni
kérelem benyújtása alapján évi maximum 100.000,-Ft összeg Önkormányzati támogatás
kerüljön megállapításra, amely támogatás feltétele Támogatási szerződés megkötése a
szervezettel.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Mivel 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 Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető
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