J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 09.04.-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, kéri az első két napirendi pont cseréjét, a megjelent vendégre való
tekintettel A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet 6 igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

1.) Alapítvány a Hátrányos Helyzetű gyermekek és fiatalok lovas oktatásért
lovassportjáért, bemutatkozása
2.) DAKÖV Gördülő Fejlesztési Terv 2018.-2032. időtávra szóló Beruházási
Tervrész megtárgyalása
3.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
4.) Egyebek
5.) Zárt ülés
1.) NAPIREND
1.) Alapítvány a Hátrányos Helyzetű gyermekek és fiatalok lovas oktatásért
lovassportjáért, bemutatkozása
Tóth Beáta Alapítvány Kurátora:
Elmondja, Nógrádban Lovasoktatást szerveztek gyermekek részére, élmény volt a nekik! Saját
lovaikkal tartják az oktatást. Azon gyermekekkel foglalkoznak, amely gyermekeknek a szülei nem
tudják megfizetni a lovagoltatást, illetve a lovas sporton való részvételt. Szeretnének a
gyermekeknek a lovakkal, csoportterápiával készségfejlesztést végezni! A céljuk, lovasközpont
létrehozása, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére! Az önkormányzat segítségét kérik,
hogy a rászorult gyermekek részesüljenek az oktatásban! Eseti foglalkozásokat tudnak tartani.
Mobilisak, ha szükség esetén, ki tudnak menni külön helyszínekre is.
Tantó Viktor polgármester:
Kérdése, ha nem szociálisan rászorult gyermekek szeretnének igénybe venni a lovas oktatást, az is
lehetséges lehet?
Tóth Beáta Alapítvány Kurátora:
Gyógypedagógust is tudnak biztosítani, de attól függ milyen problémája a nevezett gyermeknek, de
semmi akadálya nincs az oktatásnak részükről!
Gohér Mihály kulturális referens:
Egysíkúnak látja a kérelmet, mert aki fizetni szeretne a lovasoktatásért, és a hátrányos helyzetű
gyermekek oktatása, miért nem mehetne párhuzamosan?
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Tóth Beáta Alapítvány Kurátora:
Program kidolgozását javasolja, Domonyban, hogy igazságosan tudjanak dolgozni.
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
A domonyi iskolának 72 fő tanulója van, tájékoztatásul elmondta.
Tantó Viktor polgármester:
Ha a lehetőség adott, hogy itt vannak Domonyban, az óvodás gyermekeket ki lehetne vinni
lovagolni?
Tóth Beáta Alapítvány Kurátora:
Elmondja, hogy a gyermekek elfogadóak, alakíthatóak, és felmérést végezhetnek közöttük! Három
állattal (ló) dolgoznak! Sajnos szponzorok még nem igazán van, aki támogatná az alapítványukat.
Az iskolában viszont mentor programot lehetne létrehozni, a tanulmányi eredmény függvényében,
részt vehetnének ebben ösztöndíjasként a programban! Egy hosszabb volumenű programról lenne
szó! Saját forrásból finanszírozzák a programot! 5-10 gyermekkel tudnának foglalkozni!
Tantó Viktor polgármester:
Az iskola és óvoda vezetőjével összeülve, koncepció kidolgozását javasolja!

2.) DAKÖV Gördülő Fejlesztési Terv 2018.-2032. időtávra szóló Beruházási
Tervrész megtárgyalása
Tantó Viktor polgármester:
A képviselő-testület megkapta a napirendhez kapcsolódó anyagot. Tájékoztató jellegű az anyag, de
a képviselők hozzájárulása, elfogadása szükséges! Szavazásra bocsátja a DAKÖV Gördülő
Fejlesztési Terv 2018.-2032. időtávra szóló Beruházási Tervrész, Domony-Domonyvölgy Ősközség
Közműves Ivóvízellátó Rendszer Közműves ivóvízellátásához, valamint a Felújítási és Pótlási
Tervrészt elfogadását. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
64/2017. (IX.04.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete, a DAKÖV kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032. időtávra
szóló Beruházási Tervét a Domony-Domonyvölgy ősközösség Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Közműves ivóvízellátáshoz megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület a DAKÖV kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2018.-2032. időtávra szóló Felújítási
és Pótlási Tervrészt elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

3.) NAPIREND
Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Tantó Viktor polgármester:
A Hivatalban másfél hetes igazgatási szünet volt, de a munka azért nem állt meg! Az orvosi
rendelőre készült pályázat fel lett töltve, bízik a pályázat sikerében. – Övárokhoz a hozzájáruló
nyilatkozatokat a tulajdonosok szép lassan, de behozzák a hivatalba. Az övárokhoz is beadásra kész
a pályázat, csak az említett nyilatkozatok szükségesek hozzá, szeptember 24-ig kell beadni ezt a
pályázatot! Közcélú kisajátítás el lesz indítva, ha másképp nem megy, amely tulajdonos a
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nyilatkozatot nem hozza vissza, annál az említett eljárást fogják véghez vinni! – A Sport, Rét, Erdő,
Iskola utca aszfaltozásához a hozzájárulást ösztönzi! Szolgalmi jogot kérnek a víz elvezetéshez!
szünet
Tantó Viktor polgármester:
Az elmúlt ülés óta a Hegyalja utcában, bogár invázió volt, ezért a Járási Hivataltól a Hivatalvezető
Úr személyesen is kint volt a helyszínen, valamint a Fő állatorvos is a holnapi nap folyamán eljön
kivizsgálni az ügyet. Reméli pont kerül a bogár invázió végére, az eső, hideg segített már eddig is.
Komoly probléma volt, jogi úton történt a segítség! A földtulajdonosok, gazdák, talajfertőtlenítést
elvégezhették volna, ha kapnak rá engedélyt.
Elmondta, hogy a Hírmondóban írni fog cikket, mivel felháborodva hallja a Domonyvölgyiektől,
hogy nem csinál az önkormányzat semmit Domonyvölgyön Elmondja, hogy 2,5 millió Ft-ért aszfalt
lett szállítva oda útjavítás, karbantartás céljából. A munkák elvégzésre is kerültek, de természetesen
a teljes Domonyvölgy útkarbantartási kérdés nem lett ezzel megoldva, erre a célra több százmillió
ft-ot kellene költeni. az Önkormányzatnak. Tisztába szeretné tenni a helyzetet! – augusztus 20.-i
hétvégén üdülőnap volt tartva Domonyvölgyön, amelyen elsősorban az üdülő tulajdonosok vettek
részt. Nagyon korrekten lehetett az ottaniakkal tárgyalni, de természetesen a megoldandó
feladatoknak se vége se hossza.
Domonyvölgyi vízkérdés. Valaki a közelmúltban elzárta a vizet a szivattyúháznál, ez csak olyan
lehetett, akinek korábbi időszakból kulcsa volt az épülethez. Egy partizánakció volt! Pontot szeretne
tenni erre a helyzetre is.
Az Üdülőszövetkezet vezetésével tárgyalva, arra jutottak, hogy a Domonyvölgyi Üdülőszövetkezet
területén lakóknak egy minimális rendelkezésre állási díjat kellene fizetniük a vízszolgáltatás
részbeni ellentételezéséért. A javaslat szerint vízszolgáltatásért havonta egy jelképes – 700,-Ft-os
összeget kellene fizetni az ingatlan tulajdonosoknak. Természetesen amennyiben az
Önkormányzatnak ennél az összegnél lényegesen magasabb költségei, terhei jelentkeznek a
szolgáltatás vonatkozásában, akkor a fizetendő díj összegére vissza kell térni.
Ebben a kérdésben külön szavazást kért a képviselő-testülettől, megemlítve azt is, hogy Fehérvári
Imre - aki ott él Domonyvölgyben, - és ellátja a 350 család víz bekötésével, használatával
kapcsolatos feladatokat, az ő részére kb 50.000,-Ft/hó összeget javasol megállapítani a karbantartási
munkák folyamatos ellátásáért.
Tantó Viktor polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztését a beszámolójában foglaltak
elfogadásáról. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
65/2017. (IX.04.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester
beszámolóját az elmúlt ülés óta történtekről, egyúttal felhatalmazta, hogy a beszámolóban
elhangzottak szerint intézze az ott tárgyalt ügyeket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
4. NAPIREND
EGYEBEK
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a bagi bekötő útnál az Önkormányzat által végzett árokásási,
karbantartási munkálatok során, kiderült, hogy a levezető árok kövezett árok, az áteresz is feltárásra
került (110-es átmérőjű). Szólt a KPM-nek és kihívta őket a helyszínre, hogy a Közúti Igazgatóság
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a saját útja alatti átereszt takarítsák ki, az esőzések idején lezúduló víz szabad lefolyása érdekében.
Nekik ez kötelességük szerinte és az érdeküket is szolgálja, mert nagyobb esőzések idején mindig le
kell zárni a Közutas bekötő utat a víz átfolyások miatt.
Más cégeket is megkérdezett a z áteresz kitakarításával kapcsolatban és kb.160 e Ft+ ÁFA összeű
árajánlatot adtak a munkák elvégzésére. Ez nem kevés pénz. Javasolja, hogy más megoldás legyen
erre a helyzetre és kéri a Testület egyetértését is.
b.)
Tantó Viktor polgármester:
Kényes téma a védőnő helyzete. Szeretné elérni, hogy határozatot hozzon a képviselő-testület
beszabályozva a védőnő számára kifizethető költségtérítés összegét Az úti költségre - most a
legutóbbi 2 hónapra - 74.000,-Ft összeget vesz fel, de véleménye szerint nem sokat jár Domonyba
dolgozni, mert máshol is végzi a védőnői ellátást! Nagyon ritkán érhető el a rendelőben, illetve a
község területén. Úgy gondolja, hogy mivel a védőnő más településeken is lát el helyettesítéssel
védőnői munkakört, maximum 20.000,-Ft/hó összeg kerülhessen kifizetésre számára útiköltség
térítés jogcímén.
dr. Barcsai Antal jegyző:
Azt javasolja, hogy a legszerencsésebb az lenne, ha kizárólag fő állásban töltené be a munkakörét,
hiszen Domonyban is igen sok a hátrányos helyzetű család és gyermek él akikkel foglalkozni kell.
Tantó Viktor polgármester:
Kéri a képviselő-testület döntését, a védőnőnek 20.000,-Ft/hó összegben limitálva szabályozni a
költségtérítését. Valamint, a takarítószert is két havonta 20.000,-Ft összegért vásároljon, vagy ha ez
az összeg nem elég, akkor meg lehessen indokolni a költségeket. Kéri, hogy – ugyan nem kizárólag
a testület kompetenciája – de fogadja el a testület azt az észrevételét, hogy a Hivatal megbízása
alapján a takarítónő vásárolja meg a szükséges takarítóeszközöket.
A testület részéről a polgármester javaslatához nem érkezett észrevétel, ezért Tantó Viktor
polgármester szavazásra bocsátotta az útiköltség tárgyában tett javaslatát.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozta:
66/2017. (IX.04.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tantó Viktor polgármester
javaslatát a védőnő költségtérítésének szabályozásáról. A képviselő-testület döntése, hogy a védőnő
útiköltség térítését 20.000,-Ft/hó összegben határozza meg.
A képviselő- testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási előadóját, hogy a védőnő
útiköltség térítési ügyében 2017. október 01-től a Határozatban foglaltak szerint járjon el.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
c.)
Tantó Viktor polgármester:
Hodoson jártak a „Hodosi Nagy Lakoma” nevezetű rendezvényen. A rendezvényen részt vevő
domonyi csoport igen magas színvonalú ellátásban részesültek, minden elismerés megilleti a testvér
települést. Nagyon nehéz lesz felülmúlni a vendéglátásuk színvonalát, amikor visszahívjuk a
Hodosiakat.
Erre a visszahívásra legjobb alkalomnak kínálkozik a szüreti felvonulás, amely az előzetes
ütemezésnek megfelelően szeptember 30-án kerül megtartásra községünkben.
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Erre a rendezvényünkre - mint ezt már előzetesen megbeszéltük a Képviselő-testület tagjaival mindenképpen meghívjuk a Hodosiakat, e téren az előzetes egyeztetések, lépések már meg is
történtek. Szeretné, ha részben is, de tudnánk törleszteni nekik a vendéglátásért.
Fentiek alapján tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy meghívót küld a Hodosiaknak, a Hodosi
polgármester Úron keresztül a Domonyi szüreti felvonulásra, hagy lássák Ők is, hogy ápoljuk
Domonyban a régi hagyományokat, és hogy rész vegyenek a szüreti mulatságunkon.
A képviselő- testület részéről a kérdéshez kapcsolódóan egyetértő és támogató hozzászólások
érkeztek.
Ezt követően 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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 09.04.-én megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester: Ismét köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. A zárt ülés
nyílt üléssel folytatódik. Megállapította, hogy a testület továbbra is határozatképes, mivel hat tagja
jelen van.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a zárt ülést követően egy fontos ügy miatt a képviselőtestület munkáját nyílt ülés keretében folytatja.
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A testületet állásfoglalását, - amely kérdés a lakosságot érinti, - a fogorvosi ügyelet ellátásával
kapcsolatban kéri.
Együttműködési Megállapodás a Dento Gál Kft. fogorvosi ellátáshoz napirenddel.

Tantó Viktor polgármester:
Egy új Együttműködési Megállapodást kötését kéri a DentoGál Kft. (2173 Kartal, Bocskay utca 11.,
képviselő: dr. Gál József Miklós). Ennek lényege, hogy Dr. Gál József Miklós fogorvossal a
rendelési időn kívüli, hétvégi és ünnepnapi fogorvosi ügyeleti ellátásra 2017.11. 01. napjától van
lehetőség szerződést kötni. A nyilvántartott lakosságszám alapján 6, azaz hat Ft/lakos/hó összeggel
támogatja a Szolgáltatót, amely összeget negyedéves fizetési ütemezésben vállalják az adott
negyedévre.
A megállapodás részletes szerződési feltételeit tartalmazó „Szerződés fogorvosi ügyelet
ellátására” megnevezésű okirat tartalmazza, melyet a képviselők írásban az ülést megelőzően
megkaptak, és amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ezt követően Tantó Viktor polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
76/2017. (IX.04.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete, új Együttműködési Megállapodást köt DentoGál Kft. Dr. Gál
József Miklós fogorvossal a rendelési időn kívüli, hétvégi és ünnepnapi fogorvosi ügyeleti ellátásra
2017.11. 01. napjától.
A megállapodás részletes szerződési feltételeit tartalmazó „Szerződés fogorvosi ügyelet
ellátására” megnevezésű okirat, a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A nyilvántartott lakosságszám alapján 6, azaz hat Ft/lakos/hó összeggel támogatja a Szolgáltatót,
amely összeget negyedéves fizetési ütemezésben vállalják az adott negyedévre.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Ezt követően 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.

K.m.f.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető
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