J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 05.31.-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, megjelent vendégeket, Dr Bencze István
Nagykövetet a Selyemút Lóháton Történelmi Lovas Expedíció tagját. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Ismerteti
a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melynek napirend előtti felszólalásra megjelent
vendégük Dr Bencze István a Kun Szövetségtől elmondja kérését. A képviselő-testület tagjai az
elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

1.) Domony Község Önkormányzatának …/2017. sz. (05.31.) rendelete az
Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.08.) sz. rendelet
módosításáról
2.) Domony Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……)
önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
3.) Igazgatási szünet időpontjának elfogadása
4.) Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató
szerződés módosítása
5.) Egyebek
Zárt ülés
Beczher Zita::
Dr. Bencze István a Kunszövetség tagja, minden évben Kazasztánba kilovagol, A Selyemutat Ő
járja be, ez a z Ő dolga! Állami támogatást nem kap, de egyedül megoldja az utazását! Összefogást
szeretne kérni Domony képviselő-testület és Dr. Bencze István között! A lovainak tartási helyre van
szüksége! Kapcsolat elindulna, Domonynak haszna lehetne belőle! Lovarda építése lenne
szükséges, erre várja az ötleteket!
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja, hogy a dombtetőn van 20 hektár terület, jó hely, megfelelő, nyugodt környezet és a
körülmények is megfelelőek! Várja a képviselők ötleteit! Panoráma szempontjából is jó helyen van!
Kút fúrás lehetősége is működik! Előnye a magasabb pontnak, hogy a fagyveszély is kevesebb, a
lovak szempontjából is jó!
Gohér Mihály kulturális referens.
A szőlőket is ott hagyták, megfelelő terület lenne, van hely ott is!
Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi tanácsadó:
Kérdése, hogy az önkormányzat építse meg a lovardát pénzügyileg, kérdezi a tisztánlátás kedvéért?

1

Becker Zita :
Közösen, mivel az önkormányzat tud csak pályázni, csak úgy lehet! Megoldást kell találni!
Lehetőségeket kiderítik még! A jövő héten indul 3 hónapos útjára az István!
Dr. Bencze István Kun Szövetség:
2600 km-es szakasz megtétele vár rá!
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
A képviselő-testület előzetes elvi támogatását adja a lehetséges megvalósításhoz, de anyagi
lehetőségei nincsenek!

1.) Domony Község Önkormányzatának …/2017. sz. (05.31.) rendelete az
Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.08.) sz. rendelet
módosításáról
Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi tanácsadó:
Az előterjesztés szerint, kéri a képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítást elfogadni
szíveskedjenek.
Tantó Viktor polgármester:
Szavazásra bocsátja a az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.08.)sz.
rendelet módosítását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a
következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzatának
3/2017. sz. (V.31.) rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016.
(II.08.) sz. rendelet módosításáról
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht-ról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.
§-a, az Alaptörvény 32.cikk (2 )bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domony
Község 2016. évi költségvetésről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló
1/2016.(II.08.) rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ Az Ör. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási fő összeget
14.691.e.Ft-tal növeli, így a konszolidált bevételi fő összeget 209.166.eFt-ra a konszolidált kiadási
fő összeget 209.166.eFt-ra módosítja.
3.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tantó Viktor
polgármester

Dr Barcsai Antal
jegyző
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2.) Domony Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……)
önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi tanácsadó:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének végrehajtását 276.179
eFt bevételi főösszeggel javasolja elfogadásra a mellékletek alapján. Az állami támogatásból vissza
kell utalni 674 ezer forintot, mivel az állami támogatásra adott szociális keret nem lett elköltve!
Tantó Viktor polgármester:
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő rendeletét
alkotja:
Domony Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (V.31) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
91. § (1) bekezdése értelmében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Domony Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - az önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének
végrehajtását
a) 276.179 eFt bevételi főösszeggel,
b) 202.018 eFt konszolidált bevételi főösszeggel és
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének
végrehajtását
a) 264.440eFt kiadási főösszeggel és
b) 190.279 eFt konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi önkormányzati
költségvetésnek végrehajtását
a) 198.732eFt bevételi főösszeggel
b) 187.110 eFt konszolidált bevételi főösszeggel

intézményi

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi önkormányzati
költségvetésének végrehajtását
a) 185.440 eFt kiadási főösszeggel
b) 111.279 eFt konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el

intézményi

3. §

(1) A Képviselő-testület a Domonyi Polgármesteri Hivatal 2016. évi intézményi
költségvetésének végrehajtását
a) 38.096 eFt bevételi főösszeggel,
b) 1.911 eFt konszolidált bevételi főösszeggel
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
38.357 eFt kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási
főösszeggel és a finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel.
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4. §

(1) A Képviselő-testület a Kiscsillag Napköziotthonos Óvoda 2016. évi intézményi
költségvetésének végrehajtását
a) 39.351eFt bevételi főösszeggel,
163eFt konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2016. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
40.643 eFt kiadási főösszeggel fogadja el, mely megegyezik a konszolidált kiadási főösszeggel és a
finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel.
5. §

(1) § (1)
A Képviselő-testület Domony Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését intézményi
összesített adatokkal, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a
rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és
célonkénti részletezését a 2 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetése felhalmozási célú
kiadásainak teljesítését 8.670 eFt-tal hagyja jóvá. Az felhalmozási kiadásokon belül
a) a felújítási kiadások teljesítése 6.945 eFt,
b) beruházási kiadások teljesítése 1.725e Ft
c) hiteltörlesztés 1.292e Ft

8.

§

Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatását
a) az önkormányzati összesített költségvetés tekintetében az 3. melléklet,
b) a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 4 melléklet,
c) a Kiscsillag Óvoda költségvetését a 5. melléklet,
d) az önkormányzati intézményi költségvetését a 6 melléklet
szerint fogadja el.

9.

§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i záró létszámát a 7 melléklet
szerinti megbontásban 31 fővel hagyja jóvá, melyen belül a közfoglalkoztatás záró
létszáma 11 fő.

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány elszámolását,
továbbá a megállapított maradványon belül a kötelezettségvállalással terhelt és szabad
maradvány összegeit a 8 melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2016. év december 31-i állapot szerinti - az önkormányzat és
költségvetési szervei - összesített vagyonát 402.497 eFt főösszegben állapítja meg,
melyen belül
a) az önkormányzat intézményi költségvetésének vagyonmérlege 401.120 eFt,
b) a Domonyi Polgármesteri Hivatal vagyonmérlege 912 eFt,
c) a Kiscsillag Napköziotthonos Óvoda vagyonmérlege 465eFt,
.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének és költségvetési
szerveinek vagyonmérlegeit a 9/a. - 9/d. mellékletek szerint hagyja jóvá.
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12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint
tudomásul veszi.
13. § Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit 11. mellékletben foglaltak szerint
tudomásul veszi.

14. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben Európai Uniós forrásból nem igényelt
támogatást.
15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletei:
1. melléklet
Domony Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési
bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
2. melléklet
Domony Község Önkormányzata 2016. évi felhalmozási
kiadásainak felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti
részletezése
3. melléklet
Az önkormányzat összesített költségvetése 2016. évi működési és
felhalmozási célú bevételinek és kiadásainak - finanszírozási
műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
4. melléklet
A Hivatal költségvetése 2016. évi működési és felhalmozási célú
bevételinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is
figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
5. melléklet
Az Óvoda költségvetése 2016. évi működési és felhalmozási célú
bevételinek és kiadásainak - finanszírozási műveleteket is
figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
6. melléklet
Az önkormányzat intézményi költségvetése 2016. évi működési és
felhalmozási célú bevételinek és kiadásainak - finanszírozási
műveleteket is figyelembe vevő - mérlegszerű bemutatása
7. melléklet
Domony Község Önkormányzatának 2016. évi záró létszám adatai
8. melléklet
Domony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi
maradvány elszámolása
9. mellékletek Domony Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
egyszerűsített vagyonmérlegei
10. melléklet
Domony Község Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatása
11. melléklet

Domony Község Önkormányzatának részesedései

Domony, 2017. május. 24.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző

A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

3.) Igazgatási szünet időpontjának elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
Szokásoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet tart ez évben is, amelynek az
időpontját a képviselő-testület hagyja jóvá.
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dr. Barcsai Antal jegyző:
Ebben az évben nem egy hosszabb, hanem két rövidebb megosztott időpontban - két részletben tartana a Hivatal közigazgatási szünetet, július 10-23-ig, és augusztus 14-22-ig. Ennek indoka, hogy
ne legyen nagyobb kiesés a Hivatal működésében.
Tantó Viktor polgármester:
Szavazásra bocsátja a nyári közigazgatási szünet időtartamának elfogadását a jegyző Úr által
előterjesztett időpontokban. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
40/2017. (V.31.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület döntése, hogy a Polgármesteri Hivatal nyári
közigazgatási szünetet tart
2017. július 10-23
2017. augusztus 14-22-ig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

4.) NAPIREND
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató
szerződés módosítása
Tantó Viktor polgármester:
A hulladékgazdálkodási szerződés módosítását kéri az az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, hogy a
Domonyvölgyön élők is egész évben fizessék a szemétszállításért a díjat, illetve a szemétszállítással
kapcsolatos kérelmek elbírálása is az ő hatáskörükbe tartozik. Szavazásra bocsátja a
Hulladékgazdálkodási Közszolgálati Szerződés módosítását. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
41/2017. (V.31.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 6 igen egyhangú
szavazattal úgy döntött, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és a Domony Község
Önkormányzat között megkötött Hulladékgazdálkodási Közszolgálati Szerződés módosítását
elfogadja.
A módosítás előterjesztésnek megfelelő szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Turaterv. Mérnökiirodától jönnek megbeszélésre az övárok
tervezésével kapcsolatban. A sportpálya mögötti vonalon készül az övárok. Több részletben lesz
beadva az anyagi forrásra biztosítására az igény! A faluban a vízelvezető árkok is ki lesznek ásva
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b.)
Tantó Viktor polgármester:
A ravatalozó belsőjének díszítése 800.000,-Ft összegbe kerül, és az egyházzal közösen állják a
költségeit, ezek paravánok, lámpák, bejárati ajtón belül függöny. Ez az árajánlat, december 31-ig él,
több részletben lenne a díszítés kivitelezve, apránként. Székek vásárlása, szőnyegek, a koporsó alá
borítás stb. szerepel a tervekben az egyházi előírások maximális figyelembe vételével. Anyagi
forrásokat még próbálunk szerezni a beruházás megvalósításához!
A képviselő-testület tagjai helyeselték az elképzelést és előzetes támogatásukat adták a majdani
beruházás megvalósításához, azzal, hogy a konkrét dolgokra még visszatérnek.
A megrendezésre kerülő falunapra minden képviselőt szeretettel vár, dolgozni is!

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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