JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 05.28.-án megtartott
testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Viktor polgármester
Köszönti testületi ülésen megjelent képviselőket! Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Ismerteti a napirendi
pontokat, kéri annak elfogadását A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat megtárgyalta, a
napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el.

Napirendi pontok:
1.) 2017. évi költségvetést megállapító rendelet előirányzat módosítása
2.) 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása
3.) Domony Község Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
4.) A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet
megtárgyalása.
5.) A köztisztviselők nyári igazgatási szünetének időpontjának megtárgyalása
6.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
7.) Domony Község önkormányzat és Domonyvölgyi Üdülőbarátok Egyesülettel
megkötött Együttműködési megállapodás megtárgyalása
8.) Egyebek
1. NAPIREND

2017. évi költségvetést megállapító rendelet előirányzat módosítása
Tantó Viktor polgármester:
Rendhagyó a testületi ülés, mivel gyengélkedik, ezért átadja a szót dr. Barcsai Antal jegyzőnek, az
egészségi állapotára tekintettel.
dr. Barcsai Antal jegyző:
Szóban ismerteti az előterjesztést, majd ezt követően a GÜB elnökét kérdezi, a 2017. évi
költségvetést megállapító előirányzat módosítás tárgyában hozott döntéséről!
Pauló Pál GÜB elnöke:
A bizottság az előirányzat módosítást és a 2017. évi zárszámadást megtárgyalta és a képviselőtestületnek megtárgyalásra, elfogadásra javasolja.
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Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi referens:
A 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összeg 32.713.eFt-tal nő, így a konszolidált bevételi
fő összeget 272.065eFt-ra a konszolidált kiadási fő összeget 272.065eFt-ra módosul. Kéri a
képviselő-testületet tagjait a 2017. évi költségvetést megállapító előirányzat módosítás
elfogadására.
Tantó Viktor polgármester:
A 2017. évi költségvetést megállapító előirányzat módosítás elfogadását szavazásra bocsátja. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
rendeletét alkotja:
Domony Község Önkormányzatának
4/2018. (V.28.) 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.
2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 32.713.eFttal növeli, így a konszolidált bevételi fő összeget 272.065eFt-ra a konszolidált kiadási fő összeget
272.065eFt-ra módosítja.
3.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tantó Viktor
polgármester

Dr Barcsai Antal
jegyző

2017.10. – 12. hó előirányzat módosítás

Megnevezés
óvoda pedagógusok bértámogatása

Bevétel
Központosított

Kiadás
Bér és járulék óvoda

bérminimum támogatás
polgármester bértámogatás
bérkompenzáció

Központosított
Központosított
Központosított

Norm. állami támogatás szünidei étk.
Norm. állami támogatás tüzifa
Norm. állami támogatás REKI
Központosított támogatás összesen

Központosított
Központosított
Központosított

Bér és járulék,
Bér és járulék,
Bér és járulék,
int.finansz.
vásárolt élelm., ÁFA
dologi kiadás, ÁFA
dologi kiadás, ÁFA

Összeg Ft
266 909
129 109
250 375
111 996
-63 840
1 404 620
2 000 000
4 099 169

egyéb előirányzat módosítások
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átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra
átvett pénzeszköz OEP finansz.
átvett pénzeszköz
háztart.átvett pe.
átvett pe. gyermekvéd.
iparűzési adó
iparűzési adó

intézmény finanszírozás
egyéb bevétel
egyéb bevétel

átvett pénzeszköz személyi juttatás
járulékok
átvett pénzeszköz bér, járulék, dologi
átvett pénzeszköz Erzsébet utalvány
átvett pénzeszköz dologi kiadás
átvett pénzeszköz gyermekvédelmi pénzbeli
iparűzési adó
személyi juttatás
járulékok
iparűzési adó
tüzifa vásárlás
iparűzési adó
intézmény finanszírozás
PH
egyéb bevétel
dologi kiadások
egyéb bevétel
gyermekj. szolg.átadott
pe.

egyéb előirányzat módosítás összesen
egyéb előirányzat módosítások
Előirányzat módosítás összesen:

10 421 075
584 900
1 198 000
1 165 816
50 400
5 158 000
500 000
4 140 000
3 200 000
441 631

26 359 822
1754000
32.712.991

2.) NAPIREND
2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi referens:
A képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodásról szóló előterjesztést megkapta, mely alapján a
konszolidált bevétel 227.193 eft, a konszolidált kiadás 220917 eft, tehát a bevétel meghaladta a
kiadást! A tervnek megfelelően haladtak a kiadások! Kéri a képviselő-testületet tagjait a 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.
Tantó Viktor polgármester:
A 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását szavazásra bocsátja, utalva
arra, hogy a GÜB elnöke a korábbiakban ismertette, a Bizottság támogatja a napirend elfogadását.
A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
rendeletét alkotja:
Domony Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) NAPIREND
Domony Község Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
dr. Barcsai Antal jegyző:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Domony Község Önkormányzat között 2015-ben
megköttetett Együttműködési megállapodás felülvizsgálata szükséges, melyet a Nemzetiségi
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Önkormányzat is felülvizsgált, a mai napon tartott ülésén és elfogadta azt. Javasolja a Képviselőtestületnek az együttműködési megállapodás elfogadását.
Tantó Viktor polgármester:
A Domony Község Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött
Együttműködési Megállapodás elfogadását szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
41/2018. (V.28.) sz. ÖKT határozat
1. Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domonyi Roma Nemzetiségi

Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

2. Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

4.) NAPIREND
A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet
megtárgyalása
dr. Barcsai Antal jegyző:
A törvényi módosítások következtében a családi és egyéb események megrendezésének térítési
díjairól szóló rendelet felülvizsgálatára volt szükség, ezért kéri a képviselő-testület tagjait a hivatali
helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet elfogadására.
Tantó Viktor polgármester:
A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet elfogadását szavazásra
bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a
következő rendeletét alkotja:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V.28.) sz. önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §. (1) bekezdés a) és b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Domony Község közigazgatási területén történő házasságkötési (a
továbbiakban: anyakönyvi esemény) eljárásaira és az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat
igénybe vevőkre terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) anyakönyvi esemény: házasságkötés létesítése,
b) hivatali helyiség: Domony Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény
lebonyolítására alkalmas házasságkötő terem, (2182 Domony, Fő út 89. szám alatti házasságkötő
terem);
c) hivatali munkaidő: Domony Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.
d) alapszolgáltatás: házasságkötés esetén az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény28.§
(1)-(3) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása, a 30.§ szerinti aláírási eljárás, valamint a
házasságkötési lap átadása
e) többletszolgáltatás: minden, a 2.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatáson felüli
szolgáltatás, amit a felek a szertartás során igénybe vesznek. A többletszolgáltatás biztosításához
szükséges anyagokról (pl. a pezsgő, a szülői köszöntéshez szükséges virág) a felek
gondoskodnak. Többletszolgáltatás az előzőeken túlmenően az, általánosnak tekinthető
szolgáltatástól jelentősen eltérő, a szertartás során nagyobb helyet, különleges eszközöket,
nagyobb létszámú személyzetet, az anyakönyvvezető számára különleges felkészülést igényelő
szolgáltatás.
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
3. § (1) Anyakönyvi esemény - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap
kivételével - hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig naponta 16:00 - 19:00 óráig, pénteki
napon 13.00 órától 19:00 óráig, szombati napon 9:00 - 19:00 óráig terjedő időszakban tartható.
(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha
azanyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és a
házasságkötési lap megfelelő védelme biztosított. Az engedély kiadása előtt az eljáró
anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín anyakönyvi esemény anyakönyvi
lebonyolítására való alkalmasságáról.
(3) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható.
(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett,
hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(5) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezését az elektronikus
rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentési szándékkal egy időben, de
legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző 30. napig. A jegyző a házasság
hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali munkaidőn kívüli megkötését, hivatali helyiségen
kívüli, továbbá hivatali munkaidőn kívüli megtartását kizárólag Domony Község közigazgatási
területén engedélyezi akkor, ha a felek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.§
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(3) bekezdés a), b) és c) pontjában vagy a 32.§ (3) bekezdés a), b), c) pontjában foglalt feltételek
teljesítését vállalják. A szállítással kapcsolatos költséget a felek kötelesek megfizetni.
Anyakönyvi esemény szolgáltatásaiért fizetendő díjak
4. § (1) A házasság megkötése, térítésmentes, ha a szertartásra a hivatali helyiségben és hivatali
munkaidőben kerül sor és a felek csak az alapszolgáltatást veszik igénybe.
(2)
A Polgármesteri Hivatal térítésmentesen biztosítja a házasságkötés létesítése esetén az
ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiséget, ünnepi beszédet, gyertyagyújtást és
hanghordozóról történő zeneszolgáltatást.
(3)
Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel - 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint díjat kell fizetni.
(4)
Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő lebonyolításáért
bruttó - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - 20.000,- Ft, azaz húszezer forint díjat kell fizetni,
mely magában foglalja a háttérzene biztosítását felvételről, a teremdíszítést, a gyertyagyújtást, az
ünnepi beszédet.
(5)
A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotának fennállása
esetén az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn túl történő
megtartása díjmentes.
(6)
A (3) és (4) bekezdésben meghatározott díjat kell befizetni a Polgármesteri Hivatal
pénztárába vagy készpénz átutalási megbízáson a költségvetési elszámolási számlájára, és az erről
szóló igazolást az anyakönyvvezetőnek az anyakönyvi eseményt megelőző, legkésőbb 5. napon be
kell mutatni, aki az erről készített fénymásolatot az anyakönyvi alapirathoz csatolja. Az anyakönyvi
esemény elmaradása esetén a befizetett díjat kérelmező részére az anyakönyvvezető írásos jelzése
alapján a Polgármesteri Hivatal készpénzben visszafizeti.
(7)
A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül
vissza kell fizetni.
Anyakönyvvezetői díj
5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott szabadidő, vagy anyakönyvi eseményenként 10.000,-Ft azaz tízezer
forint díjazás illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt - választása szerint - a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott szabadidő, vagy anyakönyvi eseményenként 15.000,-Ft azaz tizenötezer forint.
(3) A díjazás választása esetén annak kifizetése havonta utólag történik.
Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba. egyúttal hatályát veszti az 5//2008.
(IV.10.) ÖK rendelet.
(2) A rendeletet hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.
Domony, 2018. április 27.
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dr. Barcsai Antal
jegyző

Tantó Viktor
polgármester

A rendelet kihirdetése 2018. május 29.-én megtörtént.

dr. Barcsai Antal
jegyző

5.) NAPIREND
A köztisztviselők nyári igazgatási szünetének időpontjának megtárgyalása
dr. Barcsai Antal jegyző:
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018. évben is a köztisztviselők nyári igazgatási szünetének
időpontjára teszek javaslatot 2018.07.09.-2018.07.13 és 2018.08.06-2018.08.17-ig. tartana, mely
alatt folyamatos telefonos ügyeletet tart a hivatal.
Tantó Viktor polgármester:
A köztisztviselők nyári igazgatási szünetének időpontjára tett javaslat szerint 2018.07.09.2018.07.13 és 2018.08.06-2018.08.17-ig, szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
42/2018. (V.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testület döntése, hogy a Polgármesteri Hivatal
nyári közigazgatási szünetet tart 2018.07.09.-2018.07.13 és 2018.08.06-2018.08.17-ig.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

6.) NAPIREND
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
dr. Barcsai Antal jegyző:
A március 29. tartott testületi ülésen tárgyalt települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról szóló rendelet 14.§-a (3) c) kiegészítésére szükséges, az összegszerűsítéssel. javaslat A Polgármesteri Hivatalnál a munkáltató, a Hivatal köztisztviselői részére, rendszeresen, havi
30.000,-Ft összegben - pénzbeli támogatást nyújt. – szöveg kerüljön a rendeletbe és egységes
szerkezetbe kerül a rendelet.
Tantó Viktor polgármester:
Szavazásra bocsátja, A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet 14.§
(3) bekezdés kiegészítése -A Polgármesteri Hivatalnál a munkáltató, a Hivatal köztisztviselői
részére, rendszeresen, havi 30.000,-Ft összegben - pénzbeli támogatást nyújt. – szöveg kerüljön a
rendeletbe és egységes szerkezetbe kerül a rendelet. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő rendeletét alkotja:
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Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
Domony Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános szabályok
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Domony Községi Önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.
(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket az önkormányzat képviselő-testülete, illetve a
képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester gyakorolja.
2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva
kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése
szerint kell alkalmazni.
(4) Az eljárást:
a) az önkormányzati hivatalnál írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet megindítani.
(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal –
igazolásokkal, nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani.
(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon
szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre
vonatkozóan kell kitölteni.
(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől
számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.
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3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban
feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ban meghatározottak szerint kell igazolnia.
4. § A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése utalással, az eseti pénzbeli ellátások kifizetése
házipénztárból készpénzben történik.
5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.
(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell kifizetni.
(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a
vonatkozó határozat részletezi.
6. § A jogosultak jövedelmének kiegészítésére, pótlására:
(1) pénzbeli támogatások
a) rendkívüli települési támogatás
b) rendszeres települési támogatás
(2) természetbeni támogatás
a) köztemetés
b) karácsonyi támogatás
c) A Polgármesteri Hivatalnál a munkáltató által, az ott jogviszonyban lévő alkalmazottak
részére nyújtott rendszeres pénzbeli támogatás
(3) személyes gondoskodást biztosító ellátások nyújthatók.
II. Fejezet
Pénzbeli szociális ellátások
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési
támogatást nyújt.
8. § A pénzbeli települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás:
aa) létfenntartási támogatás,
ab) elemi kár elhárításához nyújtott támogatás;
ac) temetési támogatás
ad) fűtési támogatás
b) rendszeres települési támogatás:
lakásfenntartási támogatás.
1. Rendkívüli települési létfenntartási támogatás
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9. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési létfenntartási
támogatás állapítható meg, elsősorban a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Rendkívüli települési létfenntartási támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja
jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,
b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 160 %-át.
(3) A (2) bekezdés alapján a rendkívüli települési létfenntartási támogatás alkalmankénti összege
legalább 2.000,- Ft, legmagasabb összege 10.000,- Ft, egy naptári évben egy kérelmezőnek
összesen 30.000,- Ft lehet.
(4) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni továbbá, ha a kérelmező:
a) a lakásfenntartással összefüggő alkalmankénti jelentős kiadások következtében (pl.
tüzelővásárlás, kimagaslóan magas villamos energia, fűtés, vízdíj számla) pénzbeli segítségre
szorul,
b) elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlana és ingósága megrongálódott, és
helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja
létfenntartását veszélyezteti, vagy
c) egyéb súlyos válsághelyzet megoldásához segítségre szorul.
d) azonnali segítséget igénylő élethelyzet pl.: krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelemkiesés.
(5) A (4) bekezdés b) és c) pontja esetében a polgármester a rendkívüli települési létfenntartási
támogatást jövedelem határtól függetlenül is megállapíthat.
(6) A közös háztartásban élő családtagok külön-külön nem részesülhetnek rendkívüli települési
létfenntartási támogatásban.
(7) A kérelmezőnek – a kérelem és mellékletek beadásakor - indokolnia kell a települési
létfenntartási támogatásra való rászorultságát.
(8) A kérelem elbírálásakor, ha
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, valamint
b) a készített környezettanulmány, vagy köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer,
hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja
létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkre fordítaná, részére a rendkívüli települési
létfenntartási támogatást természetben kell megállapítani!
(9) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások között a lakhatás feltételeinek biztosítására
tekintettel csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a kérelmező,
illetve a családja nem részesül lakásfenntartási támogatásban
2. Rendkívüli települési támogatás elemi kár elhárításához
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10. § (1) Elemi kár elhárításához rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek
a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás,
talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.
(3) A támogatás összege kérelmenként legfeljebb 100.000.-Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben
csak egyszer lehet támogatást adni.
(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha
a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és
b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával bíró
más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana vagy ingatlanrésze,
c) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350%-át nem haladja meg,
(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A
kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem
elutasítását vonja maga után.
(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó
nyilatkozatokat.
(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy
a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,
b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem,
vagy nem megfelelő mértékben vett részt.
(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről a kérelem
beérkezésétől számított 20 napon belül kell dönteni.
(9) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a jogosultat
kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére szóló számlával elszámoljon.
(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint
használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget, határozatban kell
kötelezni a támogatás megtérítésére.
3. Rendkívüli települési temetési támogatás
11.§ (1) A jelen rendelet 1.§ (1) bekezdésben megjelölt szerv rendkívüli települési támogatást
állapít meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. (temetési
cél).
(2) A települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségének 10%-ánál.
(3) A települési támogatás a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni.
(4) Nem állapítható meg temetési támogatás, ha az igénylő
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a) egy főre számított havi családi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege 250 %-át,
b) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül,
c) köztemetés esetén.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség megállapítása a temetkezési vállalat árjegyzéke
alapján történik.
(6) A temetési célra igényelt települési támogatás kérelmezése esetén a kérelemhez mellékelni kell
a temetési számla egy példányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
Egy főre jutó havi jövedelemsáv
22.800,-Ft-ig
22.805,-Ft-tól 28.500,-Ft-ig
28.500,-Ft felett

Temetési támogatás mértékének
aránya
25%-50%
10%-20%
10%

4. Rendszeres települési lakásfenntartási támogatás
12.§ (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás,
melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételek.
a) aki a kérelemben megjelölt ingatlanban állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott él,
b) több lakás tulajdoni vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem rendelkezik,
c) lakás hasznosításából jövedelme nem származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései az irányadók.
(2) A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában,
és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3). Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.
(5) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
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b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(6) Ha a háztartás
a) (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt
- él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(8) A lakás fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
(a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) állapítható meg lakóingatlanonként határozott időre egy év időtartamra természetbeni ellátásként annak a tulajdonosnak, bérlőnek, vagy életvitelszerűen
az ingatlant használónak, akinek
a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, havi 2.500,-Ft összegben; egyedül élő esetében
ez az összeg havi 3000.-Ft.
b) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, havi 3000.-Ft összegben; egyedül élő esetén
havi 3.500,-Ft összegben.
(9) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram,
gázfogyasztás, amelyet az utoljára rendelkezésre álló számlával kell igazolni.
(10) A települési lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel 12 hónapra kell megállapítani,
melyet elsősorban a szolgáltatóhoz kell utalni.
(11) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell
megállapítani, a benyújtott kérelmet a polgármesternek 21 napon belül kell elbírálni.
(12) Meg kell szüntetni a támogatást, ha a támogatás folyósítása alatt a jogosult másik lakásba
költözik, erről a tényről a támogatásban részesülő személy köteles a változástól számított 15 napon
belül bejelentést tenni.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
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13. § (1)A köztemetés a legolcsóbb koporsós vagy urnás temetkezési forma lehet, melynek költsége
minden év január 15-ig három temetkezési szolgáltatótól kapott legalacsonyabb ajánlatban foglalt
ár.
(2) A köztemetés iránti kérelem beadásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia szükséges a saját és az
elhunyt személy vagyonáról.
(3) A köztemetés költségeinek visszafizetése maximum 10 havi egyenlő részletben történik az
önkormányzat házipénztárába.
(4) Különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén az eltemettetésre köteles személy
kérelmére részben, vagy egészben mentesül a megtérítési kötelezettség alól.
(5) Különös méltánylást érdemlő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az
egy főre eső jövedelem:
a) gyermeket gondozó családban a nyugdíjminimum 120%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó család esetében a nyugdíjminimum 100%-át,
c) gyermeket egyedül nevelő személy esetében a nyugdíjminimum 150%-át,
d) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 160%-át nem haladja meg, és az Szt. szerint
vagyonnal nem rendelkezik.
(6) A megtérítés kötelezettsége alól az a temetésre kötelezett mentesül
a) egészben, aki gyermeket nevel;
b) 50%-ban, az a) pont alá nem tartozó család, vagy egyedül élő személy.
Karácsonyi támogatás
14. § (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi a karácsonyi ünnepek előtt
természetbeni támogatást nyújt, jövedelemre tekintet nélkül:
a) Domonyi Kiscsillag Óvodába beírt gyermekek részére
b) NNÁI Koren István Tagiskola Domonyi lakhelyjel rendelkező tanulói részére
c) 65. év felettiek részére, aki Domonyi bejelentett lakhellyel rendelkezik, saját jogú nyugellátásban
részesül,
d) a Domony Község Önkormányzatával köztisztviselői, közalkalmazotti, és munka törvénykönyve
hatálya szerinti alkalmazásban álló dolgozók részére, amelynek összege azonos a mindenkori
minimálbérrel, illetve garantált bérminimummal.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatás mértékéről, feltételeiről a képviselő-testület, illetve a
köztisztviselői, közalkalmazotti, és munka törvénykönyve hatálya szerinti alkalmazásban állók
vonatkozásában a polgármester és a jegyző határozati formában dönt.
(3) c) A Polgármesteri Hivatalnál a munkáltató, a Hivatal köztisztviselői részére, rendszeresen, havi
30.000,-Ft összegben - pénzbeli támogatást nyújt.

IV. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
15. § (1) Az önkormányzat a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja a szociálisan
rászorult személyek részére,
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
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c) családsegítés
Étkeztetés
16.§ (1) Étkeztetésben kell részesíteni azokat a szociálisan rászorult személyeket, akik - a legalább napi egyszeri meleg étkezésről nem képesek gondoskodni.
(2) Szociálisan rászorult személynek minősül, aki
a) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátásban részesül,
b) idős koránál fogva nem képes az étkezését megoldani
c) átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú,
d) fogyatékossággal élő,
e) pszichiátriai betegségben szenvedő,
f) szenvedélybetegségben élő,
g) hajléktalan.
(3) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét külön rendelet szabályozza.
(4) A térítési díjat utólag, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni az önkormányzatnak, számla
ellenében.
(5) Akinek ellátását tartási, és öröklési szerződésben vállalták, – ideiglenesen – helyzetük
rendezéséig lehet étkezésben részesíteni, de az eltartó a mindenkori intézményi /beszerzési/ térítési
díjat köteles megfizetni.
(6) Az étkeztetés megszűnésének esetei és módjai:
a) a jogosult, illetve hozzátartozójának az ellátás megszűnésére vonatkozó bejelentékövetően,
b) a jogosult halálával,
c) az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
d) a jogosult szakosított ellátást nyújtó intézményben került elhelyezésre.

sét

Házi segítségnyújtás
17.§ (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Társulást útján biztosítja, melynek működési helye, melynek működési helye Domony Fő út 98.
(2) A fizetendő térítési díj mértékéről – változás esetén - a társulás minden évben tájékoztatni
köteles az önkormányzatot.
(3) A házi segítségnyújtást megszűnésének esetei és módjai:
a) a jogosult, illetve hozzátartozójának az ellátás megszűnésére vonatkozó bejelentését követően,
b) a jogosult halálával,
c) az ellátás feltételei már nem állnak fenn,
d) a jogosult szakosított ellátást nyújtó intézményben került elhelyezésre,
Családsegítő Szolgáltatás
Megnevezés helyébe az alábbi megnevezés lép

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
18§ (1) Az önkormányzat a Családsegítő Szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
keretében működteti melynek működési helye, Domony Fő út 98.
V. Fejezet
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Szociálpolitikai Kerekasztal
19 (1) Feladata: az Szt. 58/B§. /2/ bekezdése szerint a szociális koncepcióban meghatározott
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A szociális
ellátórendszer működésének véleményezése, továbbfejlesztése.
(2) Évente legalább egy alkalommal köteles ülést tartani.
(3) Tagjai: az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság elnöke, annak egy tagja és a kisebbségi
Önkormányzat elnöke.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök feladata a
Szociálpolitikai Kerekasztal képviselete, az ülések összehívása, vezetése.
V. Fejezet
Egyéb rendelkezések
20. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet 2018. május 29-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezen időpontot követően
benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.
22.§ Egyúttal hatályát veszti Domony Község Önkormányzatának a 3/2018. (III.29.) rendelete a
helyi szociális ellátásokról
Kelt: Domony, 2018. május hó 28. nap
P.H.
Dr Barcsai Antal
Jegyző

Tantó Viktor
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Domony, 2018. május hó 28. nap
P.H.
dr. Barcsai Antal
Jegyző
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7.) NAPIREND
Domony Község önkormányzat és Domonyvölgyi Üdülőbarátok Egyesülettel
megkötött Együttműködési megállapodás megtárgyalása
Dr. Kárász János Domony-Domonyvölgyi Üdülőbarátok Egyesület elnöke:
Domony Község Önkormányzat és az egyesület között 2012-ben kötött Együttműködési
Megállapodás 5 év időtartamra köttetett, amely 2017.12.31-én lejárt. Kéri a testület tagjait az
együttműködési megállapodás ismételt 5 évre történő meghosszabbítására.
Tantó Viktor polgármester:
Nincs kifogása az Együttműködési Megállapodás meghosszabbításának, a feltételek maradnak a
régiek, javasolja a 10 év időtartamra történő megújítást. Javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselőtestület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozta:
43/2018. (V.28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Kárász János a Domony-Domonyvölgyi
Üdülőbarátok Egyesület elnöke kérelmét, a Domony 4068 hrsz-ú és a 4083 hrsz-ú önkormányzat
tulajdonában lévő terület további használatára vonatkozó kérelmét, valamint a megjelölt helyrajzi
számú területeken lévő, az Egyesület tulajdonába tartozó közösségi ház használatára vonatkozó
kérelmet a képviselő-testület megtárgyalta. Ennek alapján a kérelmet jóváhagyta a korábbi
feltételekkel azonos tartalommal és hozzájárult az Együttműködési Megállapodás
meghosszabbításához.
Domony 4068 hrsz-ú és a 4083 hrsz-ú önkormányzat tulajdonában lévő terület további
használatára vonatkozó kérelmet oly módon hagyta jóvá, hogy a megállapodás 10 éves időtartamra
kerül megkötésre az Egyesület és az Önkormányzat között, 2018.06.01-től, 2028. december 31-ig.
2.) Az Együttműködési Megállapodás tartalmazza a felek közti folyamatos párbeszédet és
tájékoztatási kötelezettséget. Az I pontban megjelölt területen bárminemű munkálatok elvégzése az
Egyesület részéről csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
A Megállapodás teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8.) NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
A Rákos – Hatvan vasútvonal építéssel kapcsolatban megkeresték a kivitelező társaság részéről, a
kivitelezés során keletkező föld elhordással kapcsolatban. A keletkezett föld mentes minden
szennyeződéstől, az csak füvet, zöld növényi, illetve apróbb fa gally maradványokat tartalmaz,
veszélyes anyagot nem.
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Úgy gondolta befogadónyilatkozattal valamennyi mennyiséget az Önkormányzat el tud helyezni a
község területén lévő kisebb nagyobb útkátyúkba, gödrökbe, mélyedésekbe, ezzel is segítve ezt a
Nemzetgazdasági szempontból fontos beruházást.
Hangsúlyozta a kitermelt föld szemetet nem tartalmaz!
Az ideszállított földért 1000-1500 Ft összeget fizetnek, 10-15 ezer m3 földre gondolt befogadásra,
mely gát lehetne pl. a mélyároknál. Ez a föld elhelyezés a községet is segíti egy esetlegesen
lezúduló, nagyobb mennyiségű csapadékvíz felfogásában. Ezért a földmennyiségért 10-15 mft
összegű bevétele lenne az önkormányzatnak! A képviselő-testület jóváhagyását és felhatalmazását
kéri. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozta:
44/2018. (V. 28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Rákos – Hatvan vasútvonal építéssel kapcsolatban a kivitelező társaság részéről az
Önkormányzathoz intézett kérelmet megtárgyalta. Ennek eredményeként egyhangúlag hozzájárult
ahhoz, hogy a megjelölt vasútépítési munkálatok kivitelezés során, a közigazgatási területen
kitermelt, keletkezett föld elhelyezésre kerüljön. Az elhelyezés a Domony község területén lévő
kisebb nagyobb útkátyúkba, gödrökbe, mélyedésekbe történne, ezzel is segítve ezt a
Nemzetgazdasági szempontból fontos beruházás megvalósítását. Az elhelyezés feltétele, hogy a
Domony területre szállított föld mentes legyen minden szennyeződéstől, az csak füvet, zöld
növényi, illetve apróbb fa gally maradványokat tartalmazhat, veszélyes anyag, egyéb hulladék nem
lehet az ideszállított földben.
Az ideszállított föld elhelyezéséért-1000 Ft/tonna összeget hagyott jóvá a Képviselő-testület, és
mindösszesen kb. 10-15 ezer m3 föld elhelyezését engedélyezik Domony község közigazgatási
területén.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos

b.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az orvosi rendelő felújításához a támogatóiszerződés
megérkezett, aláírásra kerül és az elnyert összeg egy részét 120 Mft-ot utalni fogja a Magyar
Államkincstár. A 75%--os készültségi fokot a munkálatoknak elérik, a fennmaradó összeget is
utalni fogják!

c.)
Tantó Viktor polgármester:
Jó hír, az Aszódi Víziközmű Társulástól 4 Mft- visszautalásra került, a korábbi szennyvízprojekt
lezárását követően. Ez azösszeg nagyon jól jött, hiszen ebben az évben az Önkormányzat
költségvetése 23 Mft-al kevesebb lett, a korábbi évhez viszonyítva. A hiányzó összeg pótlása
céljából „REKI” pályázatot szeretne igényelni! Ezt el is kezdte előkészíteni a pénzügyes
főmunkatárs. Itt majd szükség lesz testületi döntésre is.
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d.)
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy 1 hónap időtartamig nem fog a Polgármesteri Hivatalban
tartózkodni, a Jegyző Úr és az alpolgármester Úr fogja helyettesíteni szükség esetén. Kér mindenkit,
hogy teljes erőbedobással segítsék a Hivatal munkáját! Köszöni előre a segítséget!
Gohér Mihály kulturális referens:
A falunapi csapat stáb összeült, mindent megbeszéltek, a feladatokat, programot és tennivalókat!

e.)
Tantó Viktor polgármester:
Pauló Pál János edző kérése 7 fő domonyi gyermek részére fejenként, 3.000,-Ft összegű támogatás,
tehetséggondozó futball táborban történő részvételhez. Javasolja Pauló Pál János edző részére
kifizetni a tehetséggondozó tábor költségeit igazoló a Domonyi Önkormányzat nevére kiállított
számla benyújtását követően, ily módon eleget téve a képviselő-testület azon feltételének, hogy a
támogatott összeg elszámolása számla ellenében történjen meg. A képviselő-testület az
elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
45/2018. (V. 28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pauló Pál János edző – a Képviselőtestület felé előterjesztett - kérelmét megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadta.
Ez alapján 7 fő domonyi lakos gyermek - részére - fejenként 3.000,-Ft/fő, összesen 21.000,-Ft
összegű támogatást nyújt a tehetséggondozó futball táborban történő részvételük céljából.
A támogatás összegét az Önkormányzat Pauló Pál János edző részére fizeti ki a tehetséggondozó
tábor költségeit igazoló a Domonyi Önkormányzat nevére kiállított számla benyújtását követően, ily
módon eleget téve a képviselő-testület azon feltételének, hogy a támogatott összeg elszámolása
számla ellenében történjen meg.
Felelős: polgármester/jegyző
Határidő: folyamatos
f.)
Tantó Viktor polgármester:
A tervezett óvoda telkén az építési hely módosításra kerüljön, településszabályozási tervmódosítást
igényel. Kéri a testület tagjait az ehhez szükséges határozat meghozatalára. A képviselő-testület
tagjai az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
46/2018. (V. 28.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta és ezen 46/2018.
(V.28.) sz. határozatában rögzítette Településrendezési eszköz módosítási igényét a 315/6 hrsz
ingatlan területére vonatkozóan.
A képviselő testület elfogadta,
1. hogy a tervezett óvoda telkén az építési hely módosításra kerüljön. A módosítás kizárólag a
szabályozási tervet érinti, melyben az érintett telekre vonatkozó építési határvonal változik
annyiban, hogy a telken a hátsó kert és az oldal kert mérete 0 méterre csökken.
2. az egyéb paraméterek nem változnak az övezetben.
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A tervben érintett terület már jelenleg is településközponti vegyes terület, ezért a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerint az előzmények és a konkrét módosítási szándékok
áttekintése alapján a tervegyeztetésre vonatkozó eljárás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §
(1) bek. d) pontja szerinti állami főépítészi eljárás lesz.
A tervmódosítási feladatok és településrendezési eszközök a 2013. január 1-től hatályos 314/2012.
(XI. 8.) kormányrendelet szerinti eljárási követelményeinek megfelelően, és az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek megfelelően készülnek.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Ezt követően mivel érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülésen
történő aktív részvételét megköszönte a Képviselő-testület tagjainak az ülést bezárta.
K.m.f.
Tantó Viktor
polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
Jegyzőkönyvvezető
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