JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 07.26.-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.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről

2.) Hódosi „Nagy Lakomára” kilátogatók névsorának megbeszélése
3.) A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet
megtárgyalása.

4. Egyebek
1. NAPIREND
Beszámoló az elmúlt ülés óta történtekről
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy örömteli és nem örömteli hírei vannak. A rossz hír, hogy
lakossági bejelentés érkezett, hogy csótányok jelentek meg a Dankó utcában!
Fertőtlenítésre és csótányírtás megrendelésére van szükség, melynek költségei az Önkormányzatot
fogják terhelni. A helyszínt körbejárták egy erre szakosodott vállalkozóval, aki árajánlatot fog adni
a munka elvégzésére.
A csótányírtás koordinálásával Nemecz-Ézsiás János alpolgármestert bízta meg, aki már tárgyalt a
vállalkozóval.
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
Ismertette az ilyenkor szokásos eljárásrendet. Csapdákat fognak felállítani a csótányok részére, így
fogják látni a helyzet súlyosságát a csótányok mennyiségét. Ezt követően a szükséges mértékben
mérget fognak kihelyezni, a végén záró permetezés lesz.
Mindenképpen meg kell akadályozni a csótányok szaporodását, tovább terjedését.
Gázosítás a végső esetben fog történni! Patkánycsapdákat is fel fognak állítani!
Tantó Viktor polgármester:
Jobb híreket is mond -A az iskolánál a műfüves pálya megvalósítása tárgyában az építkezés
elkezdődött, egy nagyon jó csapat végzi a munkát.
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A pálya megépítése érinti a falunap helyszínét is, és így valószínűleg a falunap helyszíne egy kicsit
kisebb lesz a következő években, de ez nem probléma.
Reméli, hogy a pálya gyorsan elkészül és az átadása augusztus 20-a körül meg fog történni. Az
MLSZ-től a pálya folyamatos karbantartásához speciális gépet kell igényelni, melyet ingyen
biztosítanak a pályához. Az átadáshoz, az iskola, óvoda is szükséges lesz, hogy méltóképpen
felavatásra kerüljön a pálya.
A Hódosi testvér településre is természetesen meghívásra kerül erre az alkalomra.
A májusi ülésen elfogadta a testület Rákos – Hatvan vasútvonal építéssel kapcsolatban az építkezés
során keletkező föld elhordásával, annak fogadásával kapcsolatos előterjesztésr. A vasútépítési
munkálatok kivitelezés során az építési területen kitermelt, keletkezett föld elhelyezéséről volt szó.
Az elhelyezést a Domony község területén lévő kisebb nagyobb útkátyúkba, gödrökbe,
mélyedésekbe történő lerakással segítenék, ezzel is előmozdítva, ezt a Nemzetgazdasági
szempontból fontos beruházás megvalósítását.
Az elhelyezés feltétele, hogy a Domony területére 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.
A fent említett elhelyezéssel kapcsolatba az előszerződést aláírta a föld szállítására. Egy másik
cégtől a vasúti talpfát és követ is tudjuk fogadni, mely anyagok Domonyvölgy területén lesznek jók,
az utak javítására, járhatóbbá tételére.
A domonyvölgyi buszmegállóból elvitette a szemetet amikor a temetőt tették rendbe, most ismét
szeméthalom van ott! – A végleges szerződést a föld szállításra augusztus 20.-a után fogják hozni, a
mélyárok területét, egy hrsz-be vonták! A területet rekultiválni kell /legelő 6-os/ Ki kell takarítani
az árkot, a benne lévő fákat kivágni szükséges, hogy több föld befogadása legyen lehetséges. Pár
romának szól a fakivágás céljából, melyet el is visznek, amit kivágnak. Nagy autókat nem szeretne
beengedni a földszállítás során a településre, az övárok mentén lesz kialakítva a nyomvonaluk.
A kastélyra jelentkezett vevő, a következő héten jönnek megnézni, a kastély és a magtár épületét is
és a körülötte lévő területet. A kastélyra 95 Mft összeget mondott, mely alkuképes 90 Mft-ig! Tó is
van a területben, mely gondozott. A Magyar Kastélyszövetségtől jönnek megnézni a területet! –
Kábítószerrel kapcsolatban, a Pest Megyei Drogelhárítással sikerült felvenni a kapcsolatot, akik
elmondták, hogy ismerik a környékbeli dílereket, egy mappa lett készítve róluk.
Előrelépés van tehát a drog ügyben is! Örülne, ha megszabadulnának a dílerektől!
Domonyvölgyi temetőben felújítás történt, mely a testvére Tantó Eszter érdeme! Megszervezte a
temető rendbetételét, felajánlásokat is kapott, de a domonyvölgyi lakosok nagy része nem vett részt
a munkában, Mészáros István ingyen végezte a földmunkát, Toroczkai Sanyi bácsi lánya, veje jött
dolgozni! A kolóniából 3-4 fő vett részt a munkában! Domonyból, Kálmán Sándor is sokat kivette a
részét, és Tóth Zoltán kaput megcsinálta, melyhez az anyagot Balmazújvárosból szállították hozzá,
felajánlásból! Józsa Gábor, aki tolókocsiban él, részt vett a tolókapu készítésében! Domonyi romák
is részt vettek a munkában, a régi kerítést lebontották, elszállították! Kálmán Sándor kívül-belül
bevakolta a ravatalozó épületét, Huszár Mihálya betont adta, Ikladról Kovács János az előtetőt
készítette!
Novák Istvánné, a ravatalozó belső díszítését varrta, olyanra, mint a domonyi temetőben van!
Linóleumot kell még vásárolni az aljára! Tóth-Zsiga Anita és Tantó Csabáné (édesanyja) is részt
vettek a munkában!
Saját maga, pedig oszlopokat és kerítést adományozott! Csalódott a domonyvölgyiekben, mivel az ő
halottjaik vannak a temetőben! Kéri a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
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52/2018. (VII.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester
beszámolóját az elmúlt ülés óta történt eseményekről, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy
a beszámolóban elhangzottak szerint intézze az ott tárgyalt ügyeket.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

2.) NAPIREND
Hódosi „Nagy Lakomára” kilátogatók névsorának megbeszélése
Tantó Viktor polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy módosult a rendezvény, nem három napos lesz, csak egy napos! Egy
busznyi embert fognak kivinni, (50 fő) és aki kimegy, az ellátásért fizetni kell! Augusztus 11-én,
reggel 6 órakor lesz indulás, este 10-11 óra körül lesz a vissza indulás! A főzőcsapatból 8 fő vehet
részt, mint az elmúlt évben is! Fellépőt nem kell vinni, focicsapatot sem! Vendégek mennek csak,
nézők! Képviselő-testület tagjaira gondolt utazni, a Hagyományőrző csoport 11 fővel, Orra bukta
tánccsoport 16 fővel!
Nemecz-Ézsiás János alpolgármester:
Javasolja a Nyugdíjas klub tagjai közül is lehetne hívni embereket!
Tantó Viktor polgármester:
A doktornőt is megkérdezte, hogy az általa vezetett csoport hány fővel lenne jelen az eseményen.
Pauló Pál GÜB elnök:
A kézilabda csapatból Raffai Zoltánt is javasolja elvinni, hogy tudjon kapcsolatot létesíteni, a sport
kapcsán!
Tantó Viktor polgármester:
A jövő hét végéig vár jelzéseket a létszámmal kapcsolatosan. A Hivatali dolgozókat is
természetesen vinni gondolta, aki tud menni!

3.) NAPIREND
A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendelet
megtárgyalása.
dr. Barcsai Antal jegyző:
A májusi ülésen elfogadott rendeletet a hatályos törvényi szabályozással történő összhang
megteremtése miatt felül kell vizsgálni.
A kormányhivatal részéről, ehhez segítséget is kaptunk, akik szakmai segítségnyújtás címén
leiratba foglalták észrevételeiket a rendelettel kapcsolatban. A törvényességi felügyelet részéről
megküldött irat tartalma a következőekben foglalható össze:
A Kormányhivatalnál az ügy előadója dr. Magyar- Zsolnai Attila, aki a Hivatali Helységen,
valamint Hivatali munkaidőn kívüli Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
szolgáltatási díjáról szóló 6/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet tárgyában PE/030/01450-1/2018.
számú, észrevételt juttatott el az Önkormányzathoz.
Az iratot dr. Barcsai Antal jegyző ismertette és elmondta, hogy az általa írt válaszában a
Kormányhivatal tárgyi ügyben kialakított szakmai álláspontját áttanulmányozta és ennek
eredményeképpen törvényességi felügyelet által észrevételezett pontokkal egytértett.
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A törvényességi észrevétel alapján ezen képviselő-testületi ülésén kezdeményezi, hogy az
önkormányzati rendelet összhangját teremtsék meg a 2010. évi I. törvénnyel (az továbbiakban Atv.)
27.§ (1) bekezdés rendelkezéseivel, illetve az Atv 25.§ (2) bekezdésével, valamint az Atv 18. §. (3)
bekezdésével és az Atv 96. §-val.
Fentiek alapján a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében,
a jegyző kérte elfogadni a Kormányhivatal jelzésében foglaltakat., oly módon, hogy korábbi
rendeletét az Önkormányzat helyezze hatályon kívül és alkosson új, egységes szerkezetű rendeletet
a tárgykörben.
Tehát az előterjesztés alapján indítványozta a képviselő-testület felé a 6/2018. (V.28.) Ör. rendelet
hatályon kívül helyezését és a 2010. évi I. törvénnyel (az továbbiakban Atv.) összhangban lévő, - a
párhuzamos szabályozást kiküszöbölő - rendelet megalkotását.
Tantó Viktor polgármester:
Az elhangzott előterjesztés elfogadását és az új rendelet megalkotását szavazásra bocsátja. A
képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő
rendeletét alkotja:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
egységes szerkezetben
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:
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. törvény 28.§
(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
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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 igénylő
szolgáltatás.
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
engedélyezésének szabályai
3. §. (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az
anyakönyvi 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.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett,
hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.
(3) 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.§
(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.
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(7)
A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül
vissza kell fizetni.
Anyakönyvvezetői díj
5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározott szabadidő, vagy anyakönyvi eseményenként 15.000,-Ft, azaz tizenötezer forint illeti meg.
(2) A díjazás választása esetén annak kifizetése havonta utólag történik.
Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2018. augusztus 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. július 26.

dr. Barcsai Antal
jegyző

Tantó Viktor
polgármester

A rendelet kihirdetése 2018. július 27.-én megtörtént.

dr. Barcsai Antal
jegyző

4. NAPIREND
Egyebek
a.)
Tantó Viktor polgármester:
Ákos Ajtonyné Domony, Vadliba utca 21. (3946 hrsz) kérelme, lakóházzá történő átminősítés.
Javasolja a kérelem támogatását! A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
53/2018. (VII.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Képviselő-testülete Ákos Ajtonyné (sz.: Komlódi Mária, Mezőhegyes,
1945.10.03. an.: Takács Margit). a Domony, Vadliba utca 21. (3946 hrsz) 814 m2 területű „kert és
hétvégi ház” megnevezéssel szereplő ingatlana lakóházzá minősítésére tárgyában tett indítványt
megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadja.
A határozat alapján támogatja Ákos Ajtonyné azon kérelmét, hogy a tulajdonát képező Domony,
Vadliba utca 21. (3946 hrsz) alatt nyilván tartott a földhivatali ingatlan nyilvántartásban jelenleg
„kert és hétvégi ház” megnevezéssel szereplő ingatlan lakóház funkcióba kerüljön átminősítésre.
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A fentiek alapján a képviselő-testület Domony Rendezési Terv módosításánál javasolja, hogy a
Pest-Terv Kft a benyújtott kérelmet vegye figyelembe.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
b.)
Tantó Viktor polgármester
Pauló Pál János kérelme a Veréb Imre Emlékulti verseny megvendégeléséhez történő támogatásra
szól. Javaslata 20.000,-Ft összegű támogatás nyújtása. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
54/2018. (VII.26.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pauló Pál János domonyi lakos kérelmét a
Veréb Imre Emlék Ultiverseny vendéglátására szóló anyagi támogatás, megtárgyalta.
A képviselő-testület az Emlék Ultiverseny Vendéglátására 20.000,-Ft azaz húszezerforint
támogatásról döntött.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Ezt követően mivel egyéb ügyek keretében 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
Jegyzőkönyvvezető
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