J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 07.05.-én megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. 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 elmúlt ülés óta történtekről
2.) Folyamatban lévő ügyekről tájékoztatás
3. ) Egyebek
4.) Zárt ülés
1.) NAPIREND
Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Tantó Viktor polgármester:
Pozítív a beszámolója, sűrű programokon, eseményeken vannak túl! Elsőként, köszöni a falunapon
való részvételt. A falunap jól sikerült, hangulatban is! Több résztvevő jelent meg, mint az elmúlt
években. Köszönetet mondott a falunapon végzett munkában részt vett személyeknek. Öröm, hogy
nem volt semmi incidens az egész nap folyamán. Hódosról a testvértelepülés érkezett vendégek is
nagyon jól érezték magukat. A Hodosiak az augusztusi nagy lakomára – ami nekik egy különleges
rendezvényük - már elküldték meghívásukat részünkre. Egy busznyi ember fog részt venni
eseményükön, a képviselők, óvónők, 6 fős tánccsoport, családtagok, kb. 40 fő!
Pauló Pál GÜB elnök:
Jelzi, hogy előreláthatólag nem tud részt venni a Hódosra történő utazásban.
49/2017. (VII.05.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester
beszámolóját az elmúlt ülés óta történtekről.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

2.) NAPIREND
Folyamatban lévő ügyekről tájékoztatás
Tantó Viktor polgármester:
Elmondta, hogy benyújtották pályázatokat az óvoda konyha, iskola konyha korszerűsítése
tárgyában, és a szegregációs pályázatot is, amelyek elbírálás alatt állnak.
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Czifráné Benedek Katalin GÜB tag:
Érdeklődik az út pályázatról?
Tantó Viktor polgármester:
Szeptember végére lesz az útra pályázati kiírás! Játszótérre, viszont kért árajánlatot, amire
LEADER-nél is lesz kiírva pályázat. Legyen játszótere Domonynak!
A Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia is jelentkezett nála, két kis méretű pályára és egy nagyméretű
pályára lesz lehetőség! A kisméretű pályák buborékos megoldással készülnek, - téli-nyárihasználhatóságra! a nagy pálya speciális műfűvel ellátottságat kapna. A lelátó 200 fő befogadására
lesz alkalmas! Öltöző felújítására lesz lehetőség, a pályázat függvényében, bővítésre is lesz
lehetőség, színvonala meglegyen a helységnek!
Gohér Mihály kulturális referens:
Komolyabb szakemberekre is lesz szükség a focicsapat részére! Kéri a megbeszélésekre a
személyes jelenlétét biztosítsák! Bozsik program is működik!
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
A kézilabda csak teremben működhet!
Gohér Mihály kulturális referens:
A kézilabda és a foci is érdekelt a csarnok elkészülésére!
Tantó Viktor polgármester:
Jövő év februárig kell csarnokra pályázatot beadni! A helyszíne, a jelenlegi kutyakiképzősök
helyszíne lenne! Kész terv van a csarnokra, amely szinte „passzívházként funkcionál” majd. A
sportnak közösség kovácsoló ereje van!
-Az övárok rendszerre a tervek készítése folyamatban van.
-Az útpályázat előkészítése is folyamatban van, szeptemberben, ha kiírják a pályázatokat, be lehet
nyújtani a pályázatot! Négy utcának az aszfaltozásáról van szó, ami a falu látképén javít!
-Árokásó brigádról is mond egy pár szót, a Fő úton a Babineczékig történik az árok ásása, a lenti
buszmegálló az árok fölé lesz áthelyezve, úgy, hogy az árok be lesz csövezve!
Úgy gondolja, formálódik a falu hangulata, van akinek testszik, van akinek nem tetszenek az
elvégzett munkálatok!
-Külsős bizottsági tagok már nem aktivizálják magukat, Kálmán Sándort kivéve, aki mindig részt
vesz az üléseken.
Pauló Pál GÜB elnök:
Jól működik a bizottság, aki nem vesz részt, nem tud mit tenni! Lehet érdeklődni nyugodtan a falu
sorsa iránt! KOMA-t le kell leadni mindenkinek!
Gohér Mihály kulturális referens:
Bizonyos személyeknél a lendület alábbhagyott, a konzekvenciát le kell vonni!
Tantó Viktor polgármester:
Visszatérve az árokásásra, jól állnak a munkával. Mészáros István Domonyban már nem dolgozhat,
Domonyvölgyiek is panaszkodnak a munkájára, hogy nem megfelelő! Számlája, (575,000,-Ft) ki
lett fizetve, és többet nem kér a munkájából! Az aratás miatt is felhívta vállalkozó, hogy nem tud
átmenni az átereszen! Másfél hét munkát végzett Mészáros Úr az említett számla összegéért!
Remenár László vállalkozó három hónap alatt végzett munkájáért, 1.200.000,-Ft összeget
számláztak a markológép és teherautóval végzett munkáért!
A pályázatok figyelése folyamatosan történik, a következő távlati cél a Főtér!
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Gohér Mihály kulturális referens:
Kérése, legyen ott a polgármester a folyamatban lévő munkáknál, mert a főtéren is a fűvet újra kell
ültetni!
Tantó Viktor polgármester:
Az ősz folyamán, ha már nem lesz nagy meleg a fűültetés megtörténik!
Gohér Mihály Kulturális referens:
Domonyvölgyön a is kialakult helyzet, nem jutnak sehova velük, megállt az élet!
Tantó Viktor polgármester:
A rendőrségtől visszakapott autó váltó nélkül van, de árajánlatot kapott, hogy lenne aki
megvásárolná kb. 500-600 e Ft-összegért. Úgy gondolja, 700-800e Ft összeget mondana eladási
árként az autóra és akkor annak az árából egy platós autót lehet vásárolni. A platós kisteherautón
illetve abban közmunkásokat és azok munkaeszközeit lehetne szállítani! Kéri a képviselő-testület
előzetes hozzájárulását, felhatalmazását, hogy az autó értékesítésével kapcsolatos tárgyalásokat
megkezdje. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
50/2017. (VII.05.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendőrségtől visszakapott
az Önkormányzatunk tulajdonában lévő MCD 637 FRSZ-ú Jeep Liberty típusú gépkocsi
értékesítése ügyében Tantó Viktor polgármester által tett előterjesztést
A képviselő-testület az előterjesztést elfogadta és egyúttal felhatalmazza a polgármester a gépjármű
értékesítésére, illetve az értékesítéssel összefüggésben a tárgyalások megkezdésére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

3.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
A gyermekek ingyenes szünidei – jelen esetben - nyári étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy
nehezen indult az első hét, de már szépen járnak az ebédért a gyermekek.
A falunappal kapcsolatban elmondja, hogy az iskola hozzáállásával adódott probléma, de az óvoda
helytállása kimagaslónak bizonyult, az óvónők a főzőversenyen is indultak, és a kreatív sátorban is
foglalkoztak a gyermekekkel!
A falurendezvényeken mindenkinek illene részt venni, az a véleménye!
Pauló Pál GÜB elnök:
GÜB kidolgozza a módosítást arra vonatkozóan, aki esetlegesen nem adta le még a
vagyonnyilatkozatát és a KOMA -t nem nyújtotta még be!
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Mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülésen történő
aktív részvételt megköszönte a Képviselő-testület tagjainak a nyílt ülést bezárta –zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető
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