J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 06.07.-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 7 fő jelen van. Ismerteti
a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat
megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

1.) Domony
Község
Önkormányzatának,
tervdokumentációjának aktualizálása.
2.) Egyebek

helyi

vízkár

elhárítási

1.NAPIREND

Domony
Község
Önkormányzatának,
tervdokumentációjának aktualizálása

helyi

vízkár

elhárítási

Tantó Viktor polgármester:
Átadja a szót Ámon Gergely a Tura Terv Mérnökirodától.
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
Előzményekkel kezdi, a vízkárokra kezdett projekt 2010-ben forráshiány miatt elakadt.
Felülvizsgálat során a projektre, küldött árajánlatot. Források szűkössége miatt, jó lett volna ha a
falut elkerülő övárok ha létrejött volna! Sok földmunka és egy műtárgy is van a Galga patak fölött!
Levezető meder van, kevesebb földmunkával valósulhatna meg! A munkájukba tartozik a
Földhivatali eljárás is. Híd átépítése is szükséges lesz! A 2. megoldásnál 35-40%-al nő a beruházási
költség, de az üzemetetés csökkenne! Olyan csomagot tesz le az iroda a képviselő-testület aztalára,
ami pályázat benyújtásához is megfelelő! Előzetes számításokat és költségbecslést is tartalmaz.
Kérése a képviselő-testület felé a mérlegelés! Javaslata a 2. pontos bevezetés, mivel az jobban
üzemeltethető. A képviselő-testületre bízza a döntést.
Tantó Viktor polgármester:
Két részre szeretnék tagolni a projektet.
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
Előző terv is két ütemes volt. A település felét lehetne tehermentesíteni. Forrás függvénye a
megvalósítás. Az ütemezés megvalósítható! Műszakilag megmondják mi indokolt! Több lehetőség
van. Ütemezett tervet tudnak készíteni.
Tantó Viktor polgármester:
Ésszerűnek látja a két ütemet, mivel befejezetlenséget nem engednek, TOP-os pályázati
rendszerben!
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Valentinyi Pál:
Az említett pályázatoknál 5%-os önrésszel érdemes kalkulálni.
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
Előzetes kalkulációt készítenek!
Valentinyi Pál:
A pályázatot 45 nap múlva lehet beadni, és 4 milliárd a teljes keret!
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
A költséget néhány napon belül elkészítik! Belső levezető meder-jogi határokon belül tudnak
működni!
Tantó Viktor polgármester:
Nyertes pályázat esetén, ki szükséges mérni az árkok helyét!
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
Geodéták vannak az irodájuknál, a tervben ez is szerepel! Vízjogi engedélyezést lefolytatják,
közműállományt fel kell mérni, 3-4 hét alatt összerakják az anyagot!
Tantó Viktor polgármester:
Közműtervek megvannak. Már a beszerzése elkezdődött.
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
A munka 3 hétbe belefér.
dr. Barcsai Antal jegyző:
Kérdése, hogy a pályázatok benyújtásában tudnak segíteni? Adatlapok kitöltésében?
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
Megoldják ,a segítséget!
Pauló László települési képviselő:
Mikor van vége a pályázatnak?
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
Június végére elkészítik a pályázatot, be lehet nyújtani!
Valentinyi Pál:
A pályázat benyújtására 50 nap van, és az első nap a célszerű benyújtani, nehogy lezárják a
pályázati felületet! Műszaki része a pályázatnak a nehezebb. kérése – a pályázat beadásához az
engedélyes folyamat elinduljon! Rendezési Tervet érinti?
Ámon Gergely TURA-Terv Mérnökiroda Kft.:
Nem tartja gondnak a rendezési Tervet! Költségvetést készít, felosztja az ütemeket is, és árajánlatot
is küld! Kivitelezésre szóló tervet is beárazza!
Tantó Viktor polgármester:
A két levezetős, 2-es alternatív változatot tartja ésszerűnek. Megkérdezi a képviselőket, hogy
melyik változatot javasolják elfogadásra. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 2es változatot javasolja elfogadásra.
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45/2017. (VI.07.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Domony Község
Önkormányzatának, helyi vízkár elhárítási tervdokumentációjának aktualizálását.
A TURA-Terv Mérnökiroda Kft.álal elkészített árajánlat 2-es alternatív változat tervezése mellett
döntött.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
szünet

2.) EGYEBEK
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Elmondja a testületnek, hogy Domonyban az Idegenforgalmi adó (IFA) a nullával egyenlő!
Szeretnének változtatni ezen a helyzeten! Mesterséges inteligencia létezik az IFA emelésére!
Dr. Bajcsi Péter:
Prezentációt tart. A helyi adó fontos bevétel az önkormányzatnak, mivel ezt az adóbevételt
megtarthatja! Csökken az állami támogatás az 1-1,5 évben! Domony településen nem volt
ellenőrzés alatt az idegenforgalmi adó terén! Ész és technológia! Adó bevallási rendszer!
Szolgáltatói partnerséget kínál! Felhőszolgáltatás -az önkormányzat rendeletet alkot erre! Négy
modulból áll, ami pénzt hoz az önkormányzatnak. Ez a rendszer bevetésre készen áll! Az oktatása
minimális, ki kell egészíteni a rendeletet az elektronikus lehetőségekkel! Ellenőrzés-ezen van a
hangsúly! Díjazással kapcsolatban, fix díjas 30.000-300.000,-Ft-ig terjed, tranzakció alapú díj!
Javítanak a z IFA bevételén, mivel Domonyban nincs bevétel erre az adónemre! Készen áll
kedvezmény adására is, ha a bevezetését vállalja az önkormányzat!
Tantó Viktor polgármester:
Döntést kell hozni a testületnek! Fel kell térképezni a vendégéjszakák számát!
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
Domonyvölgyi emberek mindig azzal érvelnek, hogy nem kapnak semmit! Nincs bevétel, nem tud
az önkormányzat adni!
Gohér Mihály kulturális referens:
Elmondja, hogy felnyitotta az Úr a szemüket!
Tantó Viktor polgármester:
Kötelezővé tudnák tenni a szálláshelyeknek, a bevezetését a rendszernek!
Dr. Bajcsi Péter:
Rendeletet kell alkotni az önkormányzatnak, kereteket kell meghatározni! Az önkormányzatnak le
kell ülni a szállásadókkal megbeszélni, ők értékelni fogják ezt a gesztust! Ígéri, küld rendelet
tervezetet!
Tantó Viktor polgármester:
Köszöni a tájékoztatást.
szünet
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b.)
Tantó Viktor polgármester:
Radics Béláné, Irénke néni lakossági bejelentést tett, segítségét kéri az önkormányzatnak. Kéri a
környezetét rendezni, a szomszéd üresen álló telken nagy a gaz, nem mer kimenni a házból!
Elmondja, hogy önhatalmúlag nem szeretne intézkedni, kéri a testület hozzájárulását a terület
rendezéséhez, Irénke néni is megnyugszik! Szavazásra bocsátja a javaslatát . A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
46/2017. (VI.07.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Radics Béláné /Szanda,
1942.03.29. an.: Oláh Mária/ 2182 Domony, Pásztor utca 8. szám alatti lakos kérelmét , az üresen
álló szomszéd telek rendezéséről.
A képviselő-testület elvi hozzájárulását adja, felhatalmazza a polgármestert a rendezetlen telkek
karbantartásának elvégzéséhez.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
c.)
Tantó Viktor polgármester:
Út pályázatra van lehetőség, mivel a Domonyvölgyben tervezett utak burkolására beadott pályázat
nem nyert. Másik útpályázat benyújtására van lehetőség. Összegyűjtött négy utcát – Sport utca,
“Rét utca”, Iskola utca, Erdő utca Egy cég megkereste, aki a tervek készítésétől a kivitelezésig végig viszi a pályázatot! Speciális
technikával készítik at, 3 km hosszúságú utat, 15 év garanciát biztosítanak az ekészült útra! Küldtek
rajzot, mely 6 rétegű! Előzetes költségek felmerülnek, 2 MFt+Áfa.
dr. Barcsai Antal jegyző:
Készítenek tanulmánytervet, melynek költségeit nyertes pályázat esetén el lehet számolni!
Becher Zita:
Frikober Mérnöki Kft készíti a terveket!
Tantó Viktor polgármester:
Augusztus körül lesz a pályázat, addig legyenek a tervek készen, az a fontos!
Becher Zita:
Az önkormányzat több forrásból igényelhet pénzt a megvalósítandó feladatokra!
Gohér Mihály kulturális referens:
Javasolja priorizálni az utcákat, hogy melyik legyen aszfaltozva!
Tantó Viktor polgármester:
Úgy gondolja, előre kell gondolkodni! A tervek elkészítésére kéri a képviselő-testület
felhatalmazását. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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47/2017. (VI.07.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Domony településen lévő
utak – Sport utca, “Rétutca”, Iskola utca, Erdő utca – aszfalt burkolattal történő ellátását.
A képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a nevezett, fent felsorolt utcák vonatkozásában a
tanulmánytervek elkészítéséhez, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tanulmánytervek
megrendelésére azok elkészítése érdekében.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
d.)
Tantó Viktor polgármester:
Az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás
módosítására kér szavazatot. A képviselő-testület a Társulási megállapodás módosítását
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2017. (VI.07.) határozata
az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében a Társulási Megállapodás módosítását
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás módosítását a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester– megköszönve a
Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését – – az ülést bezárja.

K.m.f.

Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető
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