J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 12.05.-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 5 fő jelen van. Ismerteti a meghívóban
szereplő napirendi pontokat, melyre módosítási javaslatot tesz, kéri az előirányzat módosítás és a
Beszámoló az önkormányzat 2017.I-III. negyedévi gazdálkodásáról napirendet és az Egyebek
napirendi pontot felvenni. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalták, a napirendet
6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.
1.)Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (I.31.)sz. rendelet módosítás
megtárgyalása
2.) Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
3.) Egyebek
4.) Zárt ülés
1.NAPIREND
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (I.31.)sz. rendelet módosítás
megtárgyalása
Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi tanácsadó:
Kéri a Képviselő-testületet a 2017. évi előirányzat módosítást elfogadni szíveskedjen, mivel az
előző évi maradványt szükséges elosztani, a könyvelés miatt. Előirányzatot kell tenni, ahol még
nem volt!
Tantó Viktor polgármester.
Szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (I.31.)sz. rendelet módosítását
előirányzat módosítás miatt. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen
egyhangú szavazattal a következő rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzatának
6/2017 sz. (XII.05.) rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017.
(I.31.)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 2017. évi költségvetésről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló
1/2017.(I.31.) rendeletét (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ Az Ör. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
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2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 61.847.e.Fttal növeli, így a konszolidált bevételi főösszeget 239.352.eFt-ra a konszolidált kiadási főösszeget
239.352.eFt-ra módosítja.
3.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tantó Viktor
polgármester

Dr Barcsai Antal
jegyző

2017.01-09. hó előirányzat módosítás
Megnevezés
óvoda pedagógusok bértámogatása
bérminimum támogatás
óvodapedagógusok munkáját segítők
bértám
polgármester bértámogatás
bérkompenzáció

Bevétel
Központosított
Központosított
Központosított

áthúzódó bérkompenzáció

Központosított

előző évi elszámolásból visszafizetés
gyermekvédelmi pótlék pénzbeli
gyermekvédelmi pótlék pénzbeli
gyermekétkeztetés támogatása
település arculati kézikönyv
központosított támogatás összesen

Központosított
Központosított
Központosított
Központosított
Központosított

egyéb előirányzat módosítások
átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra
előző évi maradvány önkormányzat
jubileumijutalom védőnő

bér egyéb jogviszony önkormányzat
önkományzat egyéb dologi
választott tisztségviselők
intézmény finanszírozás
dologi kiadások
intézmény finanszírozás
dologi kiadások

egyéb előirányzat módosítás összesen
Előirányzat módosítás összesen:

Központosított
Központosított

Kiadás
Bér és járulék óvoda
Bér és járulék,
Bér és járulék,
int.finansz.
Bér és járulék,
Bér és járulék,
int.finansz.
Bér és járulék,
int.finansz.
iparűzési adó
települési támogatás
települési támogatás
dologi kiadás
dologi kiadás

Összeg Ft
1 441 820
516 437
934 181
751 125
832 162
156 337
657 785
16 800
6 270
2 169 146
1 000 000
8 482 063

átvett pénzeszköz személyi juttatás
járulékok
maradvány
dologi kiadások
iparűzési adó
személyi juttatás
járulékok
iparűzési adó
személyi juttatás
járulékok
iparűzési adó
egyéb dologi
iparűzési adó
személyi juttatás
járulékok
iparűzési adó
intézmény finanszírozás
PH
iparűzési adó
egyéb dologi
iparűzési adó
intézmény finanszírozás
ovi
iparűzési adó
áfa kiadás

5 600 000
13 291 184
638 000
2 969 560
4 048 000
3 000 000
9 874 369
9 641 004
2 803 100
1 500 000
53 365 217
61 847 280

2

2.NAPIREND
Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Fülöpné Csépányi Mariann:
Az Önkormányzata 2017 I. –III. negyedévi beszámoló a bevételek és kiadásokadatait mutatja.
Tantó Viktor polgármrster:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzata 2017 I. –III. negyedévi beszámolóját. A képviselő-testület
az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
127/2017 (XII.05.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzata 2017 I. –III.
negyedévi költségvetése végrehajtásáról
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. Törvény 87.§-a alapján Domony Község
Önkormányzata 2017.I-III. negyedévi
költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:
Domony Község Önkormányzata 2017.I-III.negyedévi kiadások főösszegét az 1 sz. melléklet
szerinti bontásban 156.001.eft összegben hagyja jóvá.
Domony Község Önkormányzata 2017.I-III.negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. melléklet
szerinti bontásban 174.072eft összegben hagyja jóvá.
Domony, 2017.november 29.
Tantó Viktor
Polgármester

Dr. Barcsai Antal
jegyző

3.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről, az adó behajtások elkezdődtek és a hatása megtörtént!
Az autókivonások is elkezdődtek, ennek hatására van aki egy összegben több évet kifizetett!
Tartozás az iparűzési adónál található, melyekből a NAV-hoz átadott behajtásra, a behajtásból a
12%-al csökkentett összeget az önkormányzat megkapja! Nullás igazolás kiadása nem lehetséges a
vállalkozók részére, amíg tartozása van valakinek, megtiltotta a Hivatalban! Az adó befizetése,
érdek lesz, hogy pályázni tudjanak a gazdák! A doktornő adómentességet fog kérni jövőre, mivel
megkapta most a tartozásra szóló felszólítást! Úgy gondolja, alanyi kötelezettsége mindenkinek az
adó fizetése! – Domonyvölgyi vízzel kapcsolatban összefoglalót készített, valamint az oda
vonatkozó számlákat összeszedte és öt befolyásos helyre elvitte! Ígéretet kapott segítségre a
Domonyvölgyi víz kérdés megoldására! Az önkormányzat nem vízszolgáltató, ezért nem
szankcionálhat azon személyeknél, akik nem fizetnek a vízdíjért! A Belügyminisztériumból kapott
papírt az önkormányzat 2016. szeptemberében Tantó Csaba polgármester, hogy nem köteles
működtetni Domonyvölgyben a kutat! A katasztrófavédelem a tűzoltás miatt kötelezett a
működtetésére! A víz fizetése, Dr. Kárász János csapatánál működik! A nemfizetőknek a fizetési
felszólítás ki van küldve, tértivevénnyel! A hétvégén télapó ünnepségen járt Dr. Kárász Jánoséknál,
és nem követelőztek, a Domonyvölgy faluban viszont követelőznek! Domonyvölgyre jövőre
koncepciót fog kialakítani, a domonyvölgyi temetőt elsőként gondolja rendbe tenni!
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Domonyvölgyön az útviszonyok most már rendeződnek, ezért kötelezettségek lesznek vele!
Szociális tűzifára is érkeztek kérelmek Domonyvölgyről! – A mai nap folyamán járt a LEADER
gyűlésen Hévízen, három pályázati lehetőségre kért anyagot, de kettő mellett döntött. Gyermek
játszótérre két település pályázik! Konzorciumban fogják a pályázatot beadni, -CKÖ, Evangélikus
Egyház, Nyugdíjas klub -így 95%-os támogatottságú a pályázat! Továbbá, akadálymentes
játszóteret szükséges kialakítani, de úgy gondolja nem lesz probléma a megvalósítása! A pályázat
nettó áron történik kiírásra 118.110.000,-Ft összegben, 25% kedvezménnyel! A könnyebbség, hogy
csak látványtervet kell beadni a pályázathoz! Elmondja, a pályázati lehetőségek közül nem
választotta az értéktár pályázatot, illetve a telephely fejlesztésre kiírt pályázatot! A helyi
hagyományőrző rendezvényekre pályázni szeretne, -falunap, szüreti felvonulás- 1-1 Mft összegben
konzorciálisan lehetséges a pályázhatóság! Nem lesz gond, mivel 95%-os pályázati intenzitással
jogosultak! Úgy gondolta 30 garnitúra sörpadra -asztalra fog pályázni, és a fellépők díjazását, a
hangosítás összegét is ide lehet számolni és az étkeztetésre szánt kaját is! A rendezvény elnevezése
nem lehet Falunap, hanem például „Domonyi Kulturális napok” elnevezése! A pályázatírás díja
50.000,-Ft, 2018. 01.05.-én kell a nevezett pályázatot leadni!
A Hegyalja utcában lévő problémára az Idegenrendészetet fogja bevonni, mivel Domonyba ukrán
állampolgárok és gyanús kilétű emberekre nem kellenek! Úrrá próbál lenni a helyzeten!
-Az MLSZ-től Sípos Jenő és Benkó Tamás megkeresték személyét, és egyadatlap kitöltését hozták,
mely 2017.01.08.-ig történő postázással kell beérkezni hozzájuk, 32.500.000,-Ft összeget kap az
önkormányzat, az iskola udvarán a falunapi rendezvény hely mögötti területre, műfüves
sportpályára, bekerítés, és világítás biztosításának lehetőségével. Az MLSZ biztosítja! Ez a jó hír!
Bérbe is lehet adni majdan a bevételből a pálya fenntartását lehet biztosítani! Pauló Pál János a
Bozsik programba benevezte a gyermekeket ismét, meg köszönik részére! A pályázatokról ennyit
szeretett volna mondani, tájékoztatni!
b.)
-Derecskei Magdolna önkormányzati területet szeretné bérelni, mivel szemétlerakónak és
vadkempingezésre használják a Domony Tó utca 22. melletti földút és kerítésük közötti nagyjából
10 méter széles 70 méterhosszú területet, befüvesítették valamint fákkal és virágokkal beültették,
szebbé próbálták tenni környezetüket. Kéri a nevezett ingatlan kibérlését és lekerítését a testülettől!
Javaslata, szerinte elegendő ha tisztántartja az önkormányzat területét, és saját pénzén elkerít!
Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
128/2017. (XII.05.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Müller Ágnes tulajdonos
nevében Derecskei Magdolna meghatalmazott kérelmét megtárgyalta a Domony, Tó út 22. számú
ingatlan melletti önkormányzat tulajdonában lévő 10x70 méteres területet ingyenes használatához
hozzájárul a megjelölt önkormányzati terület karban tartása fejében 2019.12.31. napjáig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
c.)
Tantó Viktor polgármester:
Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások lakbéreit nem javasolja emelni, mivel az inflácó
mértéke nem jelentős. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti
díját nem kívánja megemelni a következő évben, ezt szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
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129/2017. (XII.04.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzati bérlakások
havi bérleti díját nem kívánja megemeli 2018. évre.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
d.)
Tantó Viktor polgármester:
Az elmúlt ülésen tárgyalt a KEHOP-5.2.9. számú épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi
régió települési önkormányzatai számára elnevezésű pályázaton az Önkormányzat tulajdonában
lévő Általános Iskola (2182 Domony, Fő út 97, 5 HRSZ) energetikai korszerűsítése tárgyában
továbbá a szintén Önkormányzati tulajdonban lévő Művelődési Ház megnevezésű épület (2182
Domony, Fő út 518/3 HRSZ) energetikai felújítása tárgyában, nem kerülhet megvalósításra, mivel
nem nyújtottak be ajánlatot az eljárásba. Kéri a képviselő-testület, hogy az ajánlatkérő döntéshozója
az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, ugyanis nem nyújtottak be ajánlatot az eljárásba. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozat:
130/2017. (XII.05.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEHOP-5.2.9. számú
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
elnevezésű pályázaton az Önkormányzat tulajdonában lévő Általános Iskola (2182 Domony, Fő út
97, 5 HRSZ) energetikai korszerűsítése tárgyában
továbbá a szintén Önkormányzati tulajdonban lévő Művelődési Ház megnevezésű épület (2182
Domony, Fő út 518/3 HRSZ) energetikai felújítása tárgyában, nem kerülhet megvalósításra, mivel
nem nyújtottak be ajánlatot az eljárásba.
Képviselő-testület, mint ajánlatkérő döntéshozója az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ugyanis
nem nyújtottak be ajánlatot az eljárásra.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
e.)
Tantó Viktor polgármester:
Az ASP rendszer december 20.-án le fog állni, nem tudnak dolgozni a hivatalban. Javasolja
2017.12. 21-2018.01.02. napjáig igazgatási szünet tartását a Polgármesteri Hivatalban!
131/2017. (XII.05.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület döntése, hogy a Polgármesteri Hivatal téli
közigazgatási szünetet tart 2017.12.21. - 2018.01.02.-ig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
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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. 12.05.-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 öt tagja jelen van.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a zárt ülést követően egy fontos ügy miatt a
képviselő-testület munkáját nyílt ülés keretében folytatja.
A testületet állásfoglalását, - amely kérdés a lakosságot érinti, - rendelet a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól tárgyban kéri, és Pályaépítés önerejét kiegészítő
támogatás igénybevételének legfontosabb szabályai tárgyában kéri.
NAPIREND
1.) Rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól megtárgyalása, elfogadása
2.) Pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételének legfontosabb szabályai
megtárgyalása, elfogadása

1.NAPIREND
Rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól megtárgyalása, elfogadása
Tantó Viktor polgármester:
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szükséges az önkormányzatnak rendeletet alkotni.
Az előterjesztett rendelet alapján kéri a képviselő-testület tagjait a rendelet elfogadására. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen egyhangú szavazattal a következő
rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (XII. 05.) önkormányzati
rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Domony község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:
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.

1.A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Domony településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti
partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. § Domony településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált
településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek,
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának
a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel
történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a domonyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a domonyi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél
írásban bejelentkező egyéb szervezet.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm.
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a domonyi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www. Domony.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a wwwDomonyhu
honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet
készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti
előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a domonyi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www. Domony. hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
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6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén
a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a domonyi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.domony.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a domonyi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.domony.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása
esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a domonyi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.domony. honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása
során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett
településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül
fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a www.domony.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése,
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti
munkaközi tájékoztató keretében – a www.domony.hu honlapon közzétett hirdetmény útján
történik.
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett
államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet
összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a 1/2015.(I.26.) .Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében
foglalt szabályozás az irányadó.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja
9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8, illetve 15 napon belül, valamint lakossági fórum
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hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8, illetve 15 napon belül a partnerek írásos
észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Domony Község Önkormányzatának
címére
(2182
Domony,
Fő
út
98.
történő
megküldéssel,
vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő
megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyeztető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott,
vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére
nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további
szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a
tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el
nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el
nem fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben
nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása
mellett.
11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a
főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően
a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát,
illetve a Polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
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12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik
az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési
eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.Domony.hu honlapon. A
honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb
közzétételi szabályok teljesítése alól.
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet
30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési
eljárásokban kell alkalmazni.
Tantó Viktor
polgármester
2.) NAPIREND
Pályaépítés önerejét kiegészítő
megtárgyalása, elfogadása

dr. Barcsai Antal
jegyző
támogatás

igénybevételének

legfontosabb

szabályai

Tantó Viktor polgármester:
Határozati döntés szükséges a képviselő-testületnek a Pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás
igénybevételéhez, illetve elsődlegesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a
Magyar Labdarúgó Szövetség által TAO keretében meghirdetett pályaépítési programban. Az
MLSZ által a TAO pályaépítési program keretében az önerő részbeni finanszírozását segítő
lehetőség biztosítását elfogadja, mint jogosult önkormányzat. A pályázati felhívás a Megyei
Igazagatóság által kiválasztott jelöltek részére „zárt körűen” került meghirdetésre a jelölteknek
küldött igénylő lapok alapján, mely igénylő lapok figyelembe vételével történik a nyertes helyszín
kiválasztása. Az eljárás rend lefolytatását lezáró támogatási döntés alapján a beruházás teljes nettó
költségéhez, amely 32.500.000,-Ft azaz harminckettő millió ötszáz ezer forint, az önkormányzat,
mint nyertes pályázó 10%-os önerő 3.250.000,-Ft azaz hárommillió kettőszázötvenezer forint
összeg biztosítását vállalja a z önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében. Előterjesztését
szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 5 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
277/2017. (XII.05.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett javaslatot és hozzájárul a
Pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételéhez, illetve elsődlegesen kinyilvánítja azon
szándékát, hogy részt kíván venni a Magyar Labdarúgó Szövetség által TAO keretében
meghirdetett pályaépítési programban.
Az MLSZ által a TAO pályaépítési program keretében az önerő részbeni finanszírozását segítő
lehetőség biztosítását elfogadja, mint jogosult önkormányzat.
A pályázati felhívás a Megyei Igazagatóság által kiválasztott jelöltek részére „zárt körűen” került
meghirdetésre a jelölteknek küldött igénylő lapok alapján, mely igénylő lapok figyelembe vételével
történik a nyertes helyszín kiválasztása.
Az eljárás rend lefolytatását lezáró támogatási döntés alapján a beruházás teljes nettó költségéhez,
amely 32.500.000,-Ft azaz harminckettő millió ötszáz ezer forint, az önkormányzat, mint nyertes
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pályázó 10%-os önerő 3.250.000,-Ft azaz hárommillió kettőszázötvenezer forint összeg biztosítását
vállalja a z önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében.

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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