J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 09.25.-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.) Sport komplexum koncepciójának megtervezése
3.) Óvoda pályázat részleteiről tájékoztatás
4.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
5.) Egyebek
6.) Zárt ülés
1.NAPIREND

Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Tantó Viktor polgármester:
Az elmúlt ülés óta felgyorsultak az események. Több pályázat lett beadva. Az óvoda konyhára
beadott pályázat sajnos nem nyert, de ismét beadásra kerül egy másik pályázati kiírás alapján, egy
másik alap terhére. Az iskolában lévő konyhára beadott pályázat olyan szempontból előrébb tart,
„sikerrel járt”, már hiánypótlást is adtunk be rá. A konyhát azonban akadály mentesíteni kell, alap
követelmény. Erre külön árajánlatot kell kérni, de még nem sikerült bekérni a három ajánlatot.
Önerőből kell a mozgáskorlátozott liftet megvalósítani, a rámpa kialakítása nem elegendő.
Az övárokra a pályázat benyújtásra került, de még egy pár kört még kell futni a pályázat beadásáig.
A beruházáshoz a nyilatkozatot a földtulajdonosok közül, csak egy fő nem hozta vissza, tehát egy fő
nem akar hozzájárulni a tulajdonosok közül. Az árok 2987 méter hosszú lesz. Kalkulált árakkal
számolva egy millió forint hektáranként, azaz 3 Mft lesz a terület ára, amennyiben meg kell azt
vásárolnunk. Saját tulajdonba kell, kerüljön az árok területe., melynek jelenleg 47 tulajdonosa van.
Ingatlanonként 50.000 Ft-ba kerül a kisajátítási szerződés elkészítése, ügyvédi díjként, de az
adásvételi szerződés sémája ugyanaz lesz mindegyik esetben. A kisajátítási eljárást két hónap alatt
210eFt/hó összegért végzi egy ügyvéd, ha elfogadjuk az ajánlatot és szükség lesz a munkájára. Az
időhiány miatt válik szükségessé a kisajátítási eljárás folyamat. A tulajdonosok ugyan azt az árat
kapják a földterületükért a kisajátítás után, mintha adás-vételi szerződést kötöttek volna.
Pauló Pál GÜB elnök:
Kérdése, az övárok rendezésével, az út egy szerződésben nem történhetne meg?
Tantó Viktor polgármester:
Az út rendezésével kapcsolatban, több tulajdonos van, ezért nem lehetséges az egy szerződésben
történő rendezés. A rendezéshez 10 méter szélességben gondolkodik, (árok+út). A tulajdonosoknak
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kiküldött nyilatkozatokat szépen visszahozták, csak egy fő nem hozta vissza, ez Hegyvári László
volt.
Pauló Pál GÜB elnök:
Mélységesen szomorú, hogy Hegyvári László nem hajlandó átadni a területét, hogy rendezni
lehessen a területeket az övárok megvalósítását.
Tantó Viktor polgármester:
Az orvosi rendelőre készült pályázattal kapcsolatban is bizakodó. OMRON-nál megállapodás lesz
kötve, melyben tettek felajánlást, hogy 3 éven keresztül ingyenes, teljes orvosi szűrővizsgálatot
tartanak a településen. A doktornőnek is plusz feladatot ad a pályázat, mivel kap egy bizonyos
mennyiségű csomagot, amit a faluban szét kell osztania. A csomag áll majd vérnyomásmérőből,
vércukorszint-mérőből stb. melyek regisztrálva lesznek. A pályázat a háziorvosok tehermentesítését
is szolgálja. A pályázat ösztöndíjas program, a doktornő külön díjazásban részesül. Elsősorban az
orvosi rendelő teljes külső-belső felújításra szól a pályázat, optimista ebben az ügyben. A
pályázatokról ennyi tájékoztatást szeretett volna mondani.
A testvértelepülésről Hódosról 10 fő fog részt venni a szüreti felvonuláson, lehetséges, hogy a
polgármester is el tud jönni, és itt is alszanak egy éjszakát. Úgy gondolja, hogy törleszteni kell a
korábbi vendéglátásukért a Hódosiak felé. Forgatókönyvet már ezekre a napokra megtervezte,
amihez külsös személyt is felkért a vendégek fogadására. Pauló Pál képviselőt kéri, hogy vegyen
részt a vendégekkel való törődésben. A vendégek érkezésekor ebédelni kell vinni őket, majd a
felvonuláson koordinálni a programjaikat, és este a bálban is részt fognak venni. Szállást kerestek
számukra. Kartalon a Kastélykert étteremben lesznek elszállásolva, ott reggelit is kapnak. Minden
képviselőt megkér, hogy a vendégek istápolásában segítsen! Örülne, ha a hódosi polgármester is el
tudna jönni. Meg tudnák beszélni a közös pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, egyeztetni
tudnának. Jó lenne, ha ugyan annyi támogatást kapnánk, mint amennyit ők kapnak a szlovákiai
pályázatok kapcsán! A barátságot velük javasolja életben tartani, olyan pályázatok vannak náluk,
ami a mi régióinknak is megfelelő és hozadéka lehet.
Kmetyné Bohunka Márt óvoda vezető:
Javasolja az Evangélikus Gimnázium kollégiumát a Hódosiak elszállásolására, árban biztos
megfelelő lenne!
Tantó Viktor polgármester:
Köszöni a javaslatot, utána néznek a lehetőségnek!
Az elhangzott beszámolót szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
77/2017. (IX.25.) 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
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2. NAPIREND
Sport komplexum koncepciójának megtervezése
Tantó Viktor polgármester:
A Fradi akadémiával alakul a kapcsolat! Megállapodás aláírásához kéri a képviselő-testület
felhatalmazását a napirendben ismertetni tervezettek alapján. A segítséget nem ingyen fogják adni,
tisztában vannak vele. Fizetést fog kapni érte a Domonyba kijáró szakember, 50eFt/hó összegben,
egy év időtartamra szóló szerződés alapján. A TAO pénzt is az akadémia intézi majd.
Előzetes egyeztetés történt az MLSZ-nél, Sípos Jenő járt Domonyban, és a Domonyvölgyön
található Ifjúsági tábort is megtekintette, érdekelné őket az a helyszín is. A sportpályán, a nagy foci
pálya rendbe tételét gondolta megvalósítani, amelynek az újra füvesítés a legcélszerűbb módja, de
tájékoztatták, hogy a karban tartása, új füves pálya telepítése drága, egy műfüves pálya fele
összegbe kerül.
A kézilabda pályát, futsal jellegű pályának gondolta majd megcsinálni annak a felületét, majd
egybuborékos lefedést javasol, hogy télen is használható legyen a pálya. Az iskolával kapcsolatban,
ott is megtekintették a pályát, OLLÉ program keretében Pauló Pál Jánost /Menotti/ dicséri, hogy
foglalkozik a gyermekekkel, és benevezte a Bozsik programba őket! A sport öltöző felújítása is
folyamatban van. A pályázatba bele lehet venni, miért nem csinálnak nagyobb öltözőt, és
gondolkodtak, úgy, mint Hódoson, hogy az épület fölé szobák kerüljenek kialakítása.
Koncepció kialakítására van szükség, ami nem egyszerű. Az Akadémiával megbeszélte, hogy a
Galga mentén össze lehetne fogni a sportot. A Dalnoki Akadémia, leány akadémiája a Fradinak!
Utánpótlás nevelésben gondolkodnak, U11-U13 korcsoportok, és az óvodás gyermekekre is nagy
hangsúlyt fektetnek. Pauló Pál János (Menotti) hívó szavára a gyermekek jönni fognak focizni. Ha
fogják látni a fejlődést, pénzt fektetnek Domonyba! A Dalnoki Akadémiánál ott jártunkkor
elhangzott, hogy több kézi csapata is van Domonynak, csodálkoztak, hogy a Galga-mentén
összefogó ereje van a sportnak!
Raffai Zoltánnal beszélt a kézilabdáról, mivel a kartali sportcsarnokban kézilabdáznak a domonyi
csapatok. Utópisztikus a helyzet! A Domony Sport Egyesület, a kézilabdát és a szüneteltetett focit is
magába tudja majd foglalni. Át lesz szervezve a sport! Kartal települést nem szeretné bántani, de a
domonyi kézilabda 50 Mft TAO pénzt vitt oda! Komplexum létrejön, Domonyban, az MLSZ,
MKSZ kioszt pénzt, lesz miből a fenntartást megoldani! Munkahelyeket is fognak teremteni a sport
célú fejlesztések, szükség lesz gondnokra, takarítóra stb. Optimisták legyenek azt kéri. Az MLSZnél maradvány pénz van, azt ki fogják osztani, műfüves pályát itt meg lehet valósítani, valamint
tervezett hozzá mobil lelátót is, ami 300 fős, és ehhez világítás is szükséges, napelemes rásegítéssel!
Kéri a képviselő-testület támogatását, hogy eljárhasson, mint polgármester az MLSZ-nél Dalnoki
Akadémiánál. Szavazásra bocsátja a kérését. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és
6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
78/2017. (IX.25.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete, felhatalmazza Tantó Viktor polgármestert, hogy eljárjon a
Magyar Labdarúgó Szövetségnél és a Dalnoki Akadémiánál a Domony településen sport
komplexum megvalósításának előkészítése céljából.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
szünet
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3.NAPIREND

Óvoda pályázat részleteiről tájékoztatás
Tantó Viktor polgármester:
Pályázat, óvoda felújítására előreláthatólag 150 Mft-ot adnak. Hallott olyan véleményt, hogy
lehetne gondolkozni azon is, hogy a meglévő épületben lenne az óvoda fejlesztés megvalósítva. De
az óvoda átalakítására, a meglévő épület fejlesztésére nincs alkalmas hely, mivel az óvoda, a
Polgármesteri Hivatal és a Posta is egy épületben található. Jelenleg egyik funkció sem helyezhető
át más épületbe, nincs erre alkalmas épülete az Önkormányzatnak, de még beépítetlen telke sem.
Tehát egy új óvoda épület létesítése a legcélszerűbb, a meglévő telekrészen a Hivatal és az óvoda
által lehatárolt telekrészek igénybe vételével.
Az említett udvarrészen van egy külön telefonközpont épület, mellette irattár helység a Hivatal
épülete mellet. Van még egy olyan szépség is a történetben, hogy az Óvoda funkció nincs
feltüntetve a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. Emiatt kérelmeztük a funkció feltüntetését,
amely kérelmünk alapján a Földhivatalnál most intézik az átvezetést, hogy az óvoda bejegyzés
szerepeljen a tulajdoni lapon.
Tehát a tervezőkkel együtt megnézték az óvoda épületét, valamint a rendelkezésre álló területet is
és ez alapján minden szempontot figyelembe véve egy új óvoda megépítése látszik a
legcélravezetőbb megoldásnak. Ezt a javaslatot fogja előterjeszteni, de még sok minden van a
projekttel kapcsolatban, ami nem egyszerűsíti a képletet.
Van még szépség a történetben, mégpedig, hogy a Hivatal és az egész épületkomplexum
műemlékként van nyilván tartva, tehát az újként létesítendő óvoda tervezéséhez, megépítéséhez a
Műemlékvédelmi Hivatal előzetes szakvéleménye, illetve hozzájárulása szükséges. Ez egy komoly
nehezítés.
A tervezőkkel együtt megnézték a Hanyuné melletti telekrészt, és arra az álláspontra jutottunk,
hogy ha telefonközpontot, és az egyéb romos melléképületeket elbontanánk, akkor az új óvoda
építés céljára nagy valószínűséggel lenne elegendő terület. A terület problémája így megoldható
lenne és a minimális 200 m2-es terület - ami előírás az általun megépíteni tervezett óvoda céljának , meglenne az óvoda projekthez. Emeletes épület létesítésének tervezésével már megfelelő a hely
állhat rendelkezésre
Az óvoda udvara jelenleg nagyon szépen ki van alakítva, ezért célszerű az új óvodát is ehhez
kapcsolni, és az előbb említett lehetősséggel ezt meg lehet valósítani. Egy udvar felőli bejárat lenne
a köz (a jelenlegi romos épületek helyén) felől, ez lenne a főbejárat. Négy csoport lehetőségén
szükséges gondolkodni, 3 óvodás csoporton és 1 bölcsődei csoporton. Fontos szempont még a
tornaterem kialakítása is.
Az intézményhez tartozó, azt kiszolgáló konyhának is helyre lesz szüksége, a hozzá tartozó
különböző raktárikkal együtt
A régi tűzoltószertár épülete is műemlék területen van, de életveszélyes, omladozó, a helyén lehet
az új óvoda konyha épülete.
A jelenlegi óvoda helységek felszabadulnak, a Polgármesteri Hivatal helységei bővülhetnének,
kialakításra kerülhetne egy házasságkötő terem is. Az egyik felszabaduló csoportszoba pl. a
hagyományőrző csoport részére alkalmassá tehető, míg pl. a középső csoport a nyugdíjasklub
részére tehető alkalmassá mivel mellette van a jelenlegi konyha még főzhetnének is. De ezek méh
csak elképzelések, előbb az Óvoda létesítésének a pályázatát kell megnyerni, ehhez kéri a Testület
támogatását.
Kmetyné Bohunka Márta óvodavezető:
Tetszik a felvázolt lehetőség, az óvoda dolgozóinak is, mármint, amennyit erről eddig hallottak. A
falunak idősek napközi otthona lehetne, a fontos lenne.
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Tantó Viktor polgármester:
Kiegészítette még az előterjesztését, hogy a bölcsődei csoport létszám 10-15 fős lenne, a faluban
igény lenne rá ennyi bölcsődés korú gyermek elhelyezésére. Az új óvodából, remélhetőleg nem
viszik el majd más településre a gyermekeket a szülők.
Passzív házas technológiával is épülhetne fel az új óvoda, 400 Mft, nem kevés összeg, abból lehet
szép óvodát építeni. A szakhatósági véleményeket szükséges megkérni, és indokolni kell, miért
szeretnék az új óvodát megépíteni. Véleménye szerint a legfőbb ok, hogy az épület majdhogynem
életveszélyes és gazdaságosan nem újítható fel óvoda céljára. A pályázatíróval a holnapi nap
folyamán történik a megbeszélés, hogy mi kell a pályázathoz. Egy pár éven belül, mindenképp tenni
kellett volna az óvoda felújításáért lépéseket.
A gyógyszertár helységét is szeretné kihozni a jelenlegi helyéről, mert az nehezen megközelíthető a
beteg emberek számára. A Hivatal előtti díszszilva fákat ki fogják vágni, a helyén parkoló készülne,
amely az óvodához is kapcsolódik. Az említett óvoda pályázat 90-95%-os támogatottságú lesz. A
Polgármester az előterjesztésében foglaltak szerint szavazásre bocsátja az új óvoda tárgyában
benyújtandó pályázat lehetőségét. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
79/2017. (IX.25.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy új óvoda épület építésének
megvalósítására kiírt pályázat benyújtásra kerüljön. E határozat alapján:
1.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul az „Önkormányzati
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című,
PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú pályázaton, új óvoda épületének építése tárgyában.
A beruházás helyszíne: 2182 Domony, Fő út 98. HRSZ 315/6., kizárólagos Önkormányzati
tulajdonban lévő telek.
2.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az „Önkormányzati tulajdonú
óvodai

ellátást

nyújtó

intézmények

fejlesztésének

támogatása

Pest

megyében”

című,

PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú pályázat benyújtásához.
3.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önrészt 2018. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A pályázat költségeinek tervezett összetétele:
A pályázat megvalósításához biztosítandó saját forrás összege: 19.973.827 Ft
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 379.502.707 Ft
A beruházás teljes összege: 399.476.534 Ft
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Tantó Viktor polgármestert és dr. Barcsai Antal jegyzőt,
hogy eljárjon a pályázat elkészítése és benyújtása tárgyában, továbbá, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatosan felmerülő intézkedéseket megtegye.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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4.) NAPIREND
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Tantó Viktor polgármester:
Domony Községi önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 26.-i ülésén továbbra is úgy
döntött, hogy 2017.-ik tanévre csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj pályázathoz, illetve 2018. január 1-től folyamatosan támogatja az ösztöndíj pályázatot.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően
jár el. Javaslom, hogy 2018.-ban a Bursa Hungarica pályázati szabályoknak megfelelően az
önkormányzat által nyújtott támogatást a Képviselő-testület folyósítsa a pályázatra jelentkezők
részére. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6
igen szavazattal a következő határozatot hozta:
80/2017. (IX.25.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat a
felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére
kiírandó Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának általános
szerződési feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

5.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztató jelleggel hozta a képviselő-testület elé Piroska László levelét, a temetőhöz közel van az
ingatlana, és a ravatalozóból belátnak hozzá, a magánszféráját zavarják! Az ingatlanára végrehajtási
eljárásról megkeresés is érkezett, reméli az önkormányzat meg tudja majd vásárolni az ingatlant A
levelére egy választ fog kapni Piroska László.
b.)
Tantó Viktor polgármester:
Varga Tamás tulajdonos és Varga Lászlóné haszonélvező kérelme, hogy a 0241/180 hrsz alatt
nyilván tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg „kivett gazdasági épület, udvar”
megnevezéssel szereplő ingatlan lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Az épület a lakóházzá
történő átminősítés műszaki, jogi feltételeinek megfelel. Kérelmező állandó lakcímmel rendelkezik
Domonyban. A kérelmet szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta
és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
81/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete Varga Lászlóné (sz.: Budapest 08, 1947.11.26.. an.: Szász
Mária Magdolna) 2182 Domony, 241/180 hrsz alatti lakos képviselő-testülethez benyújtott kérelmét
megtárgyalta, és az abban foglalt kérését egyhangú határozatával elfogadta.
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A határozat alapján támogatja Varga Lászlóné azon kérelmét, hogy a haszonélvező Domony,
0241/180 hrsz alatt nyilván tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg „kivett gazdasági
épület, udvar” megnevezéssel szereplő ingatlan lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Az épület
a lakóházzá történő átminősítés műszaki, jogi feltételeinek megfelel.
A fentiek alapján a képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és hozzájárult a Domony 0241/180
hrsz-ú. ingatlanon korábban kivett gazdasági épület, udvarként létesült épület lakóházzá történő
átminősítéséhez, és ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy Varga Lászlóné a szükséges lépéseket
megtegye.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
c.)
Tantó Viktor polgármester:
Moór Árpád kérelme, hogy a tulajdonát képező Domony, Liliom utca 6. (4334 hrsz) alatt nyilván
tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg „kivett üdülőépület, udvar” megnevezéssel
szereplő ingatlan lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Az épület a lakóházzá történő
átminősítés műszaki, jogi feltételeinek megfelel. Tartózkodási címmel rendelkeznek az ingatlanon.
A kérelmet szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
82/2017. (VIII.02.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete Moór Árpád (sz.: Pestújhely, 1946.07.27.. an.: Jancsovics
Ilona) 2182 Domony, Liliom utca 6. (4334 hrsz) alatti lakos képviselő-testülethez benyújtott
kérelmét megtárgyalta, és az abban foglalt kérését egyhangú határozatával elfogadta.
A határozat alapján támogatja Moór Árpád azon kérelmét, hogy a tulajdonát képező Domony,
Liliom utca 6. (4334 hrsz) alatt nyilván tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg
„üdülőépület, udvar” megnevezéssel szereplő ingatlan lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre. Az
épület a lakóházzá történő átminősítés műszaki, jogi feltételeinek megfelel.
A fentiek alapján a képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és hozzájárult a Domony Liliom
utca 6. sz (4334 hrsz-ú.) ingatlanon korábban üdülőépületként létesült épület lakóházzá történő
átminősítéséhez, és ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy Moór Árpád a szükséges lépéseket megtegye.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
d.)
Tantó Viktor polgármester:
A könyvtár pályázattal kapcsolatban itt járt egy hölgy, hosszú időt töltöttek vele. Egy pár évvel
ezelőtt is be volt nyújtva ezen pályázat, és akkor nem nyert. Most egy másik pályázatra van
lehetőség, javasolja egyelőre halasszák el ebben a kérdésben a döntést, mert még függőben van a
Művelődési ház felújítása tárgyában beadott pályázat elbírálása.
e.)
Tantó Viktor polgármester:
Az előző felvetését folytatva, kiegészítve elmondta, hogy a Művelődési Házra benyújtott pályázattal
kapcsolatban, a megyei Közgyűlés elnökéhez, Szűcs Lajoshoz fog menni két hét múlva. Amely
kérelmeket tavasszal az Államtitkár részére benyújtott, itt is leadja ezen kérelmeket. November
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hónapban valószínűleg, remélhetőleg a maradványpénzek kiosztása fog történni. Szerinte szüksége
lenne a falunak Polgárőrségre is és kamera rendszer kiépítésére is, mert a közbiztonság a faluban
nagyon rosszul áll.
f.)
Kmetyné Bohunka Márta óvodavezető:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda létszáma pengeélen táncol, négy főt elvittek az
óvodából, így 46 fő óvodásuk van jelenleg! Jelen állapot szerint nem kerül finanszírozza a Kincstár
az 5 fő óvónő, illetve estlegesen visszafizetési kötelezettsége keletkezhet az Önkormányzatnak. Két
fő, egy óvónő és egy dajka a tavasztól felmentési idejét fogja tölteni, nyugdíjba fognak vonulni. Az
önkormányzat két csoportossá átszervezze-e az óvodát, tegyenek e erre javaslatot ez egy sarkalatos
kérdés lehet a jövőben. Mérlegelni szükséges a helyzetet!
Ha azonban a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által tervezett leányotthon meg fog
épülni lesznek majd gyerekek és nem lesz gond sem a gyermek létszámmal, sem az alkalmazottak
foglalkoztatásának biztosításával. A pedagógiai asszisztens ideiglenesen a dajka munkáját át tudja
vállalni. Egy Gyesen lévő személy a közeljövőben visszajön dolgozni, az óvónők helyettesítéssel
egy átmeneti időszakban megoldják a kialakult helyzetet.
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
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 09.25.-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.
A testületet állásfoglalását, - amely kérdés a lakosságot érinti, - Domonyi orvosi rendelő felújítása
tárgyban kéri.
Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyébe pályályat napirenddel.

Tantó Viktor polgármester:
Indul az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében pályázaton a Domonyi orvosi rendelő felújítása tárgyban. A beruházás
helyszíne: 2182 Domony, Fő út 111. HRSZ 12. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását az
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című, PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú pályázat benyújtásához.

Ezt követően Tantó Viktor polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
90/2017. (IX. 25.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával úgy dönt, hogy
1.) Indul az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének

támogatása Pest megyében pályázaton a Domonyi orvosi rendelő felújítása tárgyban. A
beruházás helyszíne: 2182 Domony, Fő út 111. HRSZ 12.
2.) Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete fentiek alapján hozzájárul az
„Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének
támogatása Pest megyében” című, PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú pályázat
benyújtásához. A pályázat célja: az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése,
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés biztosítása, az
egészségügyi ellátás színvonalának emelése a lakosság irányába.
3.) A pályázat költségeinek tervezett összetétele:
- A pályázat fő összegét 193 235 029. Ft.-ban határozza meg a Képviselő- testület.
A beruházás fő összege a tervezői költségbecslés alapján került meghatározásra, amely
tervdokumentációt és tervezői költségbecslést a Füzi Export Bau Kft. (2173 Kartal, Alkotmány utca
55/A). készítette.
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-

-

A beruházás fő összegéhez a képviselő- testület ezen határozata alapján 5% saját forrás, azaz
9 661 752 Ft. biztosítását vállalja. Az Önkormányzat Képviselő- testülete a pályázati
önrészt a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. A támogatási intenzitás Domony község
vonatkozásában 95% a település adóerő-képességének függvényében.
A támogatási konstrukció keretében az Önkormányzat által igényelt támogatás összege:
183 573 277 Ft.

Felelős: Tantó Viktor polgármester
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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