JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án –
csütörtökön – 800 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő-testület tag név szerint:
Hegedűs Béla, Lőrincz János, Pejkó Gábor képviselő-testületi tagok, valamint Havelant
István polgármester.
Gyurkó Ernő, Gyurkó Péter és Kiss Károly képviselők nem jelentek meg a képviselőtestületi ülésen.
Havelant István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselők közül 3 fő jelen van. Az
ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dr. Tóth Andrea legyen.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2011. (VII.
28.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslattal és egyhangú 4 igen szavazattal
úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dr. Tóth Andrea.
Havelant István polgármester javasolja, hogy az előre kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, azzal a módosítással, hogy napirend előtt
Dr. Turcsányi Dániel közbeszerzési szakértő tájékoztatást ad a szennyvíz beruházással
kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról.
A polgármester kéri a képviselőket, hogy ennek a témának napirend előtti
megtárgyalását fogadják el. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2011. (VII.
28.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz
beruházással kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására beérkezett
ajánlatoknak napirend előtti megtárgyalását egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend előtt:
Domoszló község szennyvízelvezetése és tisztítása című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0001
azonosító számú projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására érkezett ajánlatok
megtárgyalása
Napirendek:
1./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat meghozatala
Előadó: Fehér Jánosné jegyző
2./ Vis maior kérelem benyújtásával kapcsolatos határozat meghozatala.
Előadó: Havelant István polgármester
3./ Szociális földprogram
4./Egyebek

Napirend előtt:
Domoszló község szennyvízelvezetése és tisztítása című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0001
azonosító számú projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására érkezett ajánlatok
megtárgyalása
Havelant István polgármester elmondja, hogy a szennyvíz beruházás lebonyolítása kapcsán
szükséges könyvvizsgálót alkalmazni. A kiválasztás még áprilisban elkezdődött. Három céget
hívtunk meg és kértünk tőlük ajánlatot. Sajnos adminisztrációs hiba miatt elcsúszott a téma
megtárgyalása, ezért most kerül erre sor.
Felkéri Dr. Turcsányi Dániel közbeszerzési szakértőt, hogy terjessze elő a témát.
Dr. Turcsányi Dániel közbeszerzési szakértő köszönti a képviselőket. Előadja, hogy a
szennyvíz beruházás könyvvizsgálói feladatainak ellátásra vonatkozóan 3 cégnek küldték meg
a felhívást. Ebben az esetben versenyeztetésről van szó, mert nem közbeszerzés köteles.
Az EuProcure Consult Kft-hez a megadott határidőig egy ajánlat érkezett be, melyet a PennerAudit Kft. nyújtott be. A bontásról jegyzőkönyv készült. Megállapították hogy az ajánlat
érvényes, és megfelel a feltételeknek. Az ajánlati ár 550 eFt + ÁFA.
Javasolja, elfogadásra a képviselő-testületnek a Penner-Audit Kft. ajánlatát.
Havelant István polgármester megköszöni a tájékoztatást. Kiegészíti az elhangzottakat
azzal, hogy a projektbe 1 mFt van beépítve elszámolható költségként a könyvvizsgálói
feladatra. A könyvvizsgáló alkalmazása kötelező eleme a projektnek.
Az önkormányzatnál megbízott könyvvizsgáló egészségügyi okokra hivatkozva nem vállalta a
beruházással kapcsolatos pénzügyi tanácsadó tevékenységet.
Az egyetlen érvényes ajánlatot adó cég minden szempontból megfelel az elvárásoknak.
Erősen szakfeladatról van szó, ahol fontos a tapasztalat és a szakmai gyakorlat.
Javasolja, hogy a Penner-Audit Kft. ajánlatát fogadják el a képviselők.

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2011. (VII.
28.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Domoszló község szennyvízelvezetése és tisztítása" című, KEOP-1.2.0/B/102010-0001 azonosító számú projekt könyvvizsgálói feladat ellátásra
vonatkozó javaslatot, és egyhangú 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy a
Penner-Audit Kft. (Székhely: 2049 Diósd, Rákóczi u. 32. ) ajánlatát nyertesnek
nyilvánítja. Megbízza a Penner-Audit Kft-t a projekt könyvvizsgálói
feladatának ellátásával 550.000 Ft azaz ötszázötvenezer + ÁFA díj ellenében,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ Létszámcsökkentéssel kapcsolatos határozat meghozatala
Havelant István polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen született
döntés a létszámcsökkentésre vonatkozó pályázatról. Ezzel kapcsolatban hiánypótlási felhívás
érkezett a Magyar Államkincstártól. Kérik a határozat szövegének pontosítását.
Felkéri Fehér Jánosné jegyzőt, hogy szíveskedjen előterjeszteni az első napirendi pontot.
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Fehér Jánosné jegyző ismerteti a hiánypótlási felhívást, amelyet a Magyar Államkincstár
kér. Új határozatot kér a Kincstár az előző határozat mellé, amelynek szövege: „Az
önkormányzat megvizsgálta az önkormányzat létszámhelyzetét és intézményei között
tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségét és ennek függvényében döntött a
felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről”
Javasolja a Kincstár által kért határozati javaslat elfogadását.

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2011. (VII.
28.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzata 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
Az önkormányzat megvizsgálta az önkormányzat létszámhelyzetét és
intézményei között tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségét
és ennek függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ Vis maior kérelem benyújtásával kapcsolatos határozat meghozatala.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a július 20-i vihar jelentős károkat okozott az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban is. A károk nagy részét a biztosító kifizeti, viszont
egy részére ezt nem tudjuk érvényesíteni, ezeket vis maior igényből szeretnénk fedezni. A
kárfelmérés még folyamatban van, a biztosító felé 10 % önrészt kell vállalnunk. Vis maior
támogatás viszont a teljes védekezési és kárelhárítási költségek 70 %-ára igényelhető, a
fennmaradó részét az önkormányzatnak kell állnia. A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
történt egyeztetés alapján egy külterületi híd meghibásodására nyújtunk be vis maior igényt.
A híd támfala kidőlt, így életveszélyessé vált, a hidat le kellett zárni. A statikus szakértő
szakvéleménye alapján a teljes helyreállítás költsége kb. 1,5 mFt lenne. A vis maior igénybe
beépítettük a konkrét védekezésre (takarófólia, üzemanyag) fordított költségeket is.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a vis maior igény érvényesítéséhez szükséges egy
képviselő-testületi határozata, amely felhatalmazza a polgármestert, hogy ilyen helyzetben
teljes körűen eljárjon.
Pejkó Gábor képviselő megkérdezi, hogy mit tudunk a biztosítóval megtéríttetni. A
külterületi hídon a Paskom-dűlőben lévő hidat kell érteni?
Havelant István polgármester elmondja, hogy a károk egy részét tudjuk biztosításból
fedezni ilyen pl. telefonközpont hibája, ami túlfeszültség miatt tönkrement.
A vis maior támogatás igénylése összetett folyamat. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a
megyei Kormányhivatal is tart helyszíni ellenőrzést, megvizsgálva az igény jogosságát.
A külterületi híd a Paskom-dűlőben lévő híd. A statikus véleménye alapján a híd
életveszélyes, ezért a gyalogos közlekedést is megtiltotta. A híd folyamatosan süllyed, kb. 20
cm föld tartja a gerendákat. A szerkezet megerősítésének, javításának nincs értelme.
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Hegedűs Béla alpolgármester megkérdezi, hogy vihar kapcsán keletkezett törmeléket hol
lehet elhelyezni? A szeméttelepre vezető utat is fel lehetne töltei ezzel. Nincs kijelölt hely
ahová az építési törmeléket vihetnék az emberek.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a horgásztó tulajdonosa jelezte, hogy a tó
mellett erre kijelölt helyen elhelyezhetik a lakók az építési törmeléket, erre helyet
biztosítanak. A felhalmozott törmeléket egy külterületi út feltöltésére fogják használni.
A szeméttelepre vezető útra nem szabad építési törmeléket lerakni, mivel az a rekultivációs
pályázattatban nevesített terület.
Kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással jelezzék, amennyiben egyetértenek a vis maior
igény érvényesítéséhez szükséges polgármesteri felhatalmazással

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2011. (VII.
28.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vis
maior helyzetben a polgármester felhatalmazására vonatkozó javaslatot, és
egyhangú 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy bármely vis maior
helyzetben teljes körűen eljárjon, illetve vis maior kérelmet nyújtson be a
keletkezett károk enyhítése érdekében, valamint az ezzel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtegye és aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
3./ Szociális földprogram
Havelant István polgármester előadja, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot írt ki
önkormányzati tulajdonú földterületek művelésbe vonására, és ezáltal új munkahelyek
létrehozására. Buzás Zoltán és Hajdú Mihály nyújt szakmai segítséget a témában. Első
lépésként meghatározott méretű területet kell találni, amit művelésbe vonunk. Domoszlón két
terület jöhet szóba: a horgásztónál egy 2,6 ha-os terület, illetve a község keleti részén a 10 haos építési telkeknek szánt terület. A 10 ha-os területből 4 ha-t vonnánk művelésbe.
16 főt tudnánk foglalkoztatni a program keretében, az első évben biztosítják a termelés
feltételeit. Ezt követően önfenntartóvá válna a működés. A 4 ha-os területre kb. 4 mFt-ot
tudnánk támogatásként igényelni.
Szakmai feltétel, hogy felsőfokú mezőgazdasági agármérnököt szükséges alkalmazni.
Kis ráfordítást igényelne a tök termesztése, ezen kívül még háromféle haszonnövény jöhet
szóba, amelyek termesztése viszonylag kis kockázattal jár. A MIRELITE-MIRSA Zrt-vel
tudnánk szerződést kötni a tök felvásárlására. A Központi Konyha üzemeltetőjével is
köthetnénk megállapodást, a helyben termesztett zöldségfélék megvásárlására. A pályázati
támogatást üzemanyagra és gép beszerzésre is lehet igényelni. A maximális igényelhető
összeg 4 mFt és legfeljebb 16 fő alkalmazható.
Csordásné Lukovszki Ágnes főtanácsos kiegészíti az elmondottakat azzal, hogy a program
másik célja, az önfenntartóvá válás segítése.
Hegedűs Béla képviselő támogatja a programban való részvételt. Nevelő célú lenne, hogy az
embereket szervezett formában, szakmai irányítással tudnánk fogalalkoztatni.
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Pejkó Gábor képviselő szerint a terület őrzésére is gondolni kellene.
Lőrincz János képviselő megkérdezi, hogy mikor indul a program?
Havelant István polgármester elmondja, hogy a program idén augusztusban indulna, a kézi
munkaerő bevonása jövő évben venné kezdetét. Idén ősszel megkezdenénk a talaj előkészítő
munkát. A program előnye, hogy a támogatási összeget előre folyósítják.
A terület őrzésbe be fogjuk vonni a mezőőrt.
Havelant István polgármester elmondja, hogy egyrészt szükséges egy szándéknyilatkozat a
programban való részvételről, másrészt készíteni kell a program működtetésére vonatkozó
Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ez még nem készült el. A másik döntés lényege, hogy a
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az SZMSZ jóváhagyására.
Javasolja ezek elfogadását.

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2011. (VII.
28.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
szociális földprogramban való részvételre vonatkozó előterjesztést és egyhangú
4 igen szavazattal úgy határozott, hogy csatlakozik a Wekerle Sándor
Alapkezelő részéről, SZOC-FP-11 számon kiírt „A szociális földprogramok
működésének támogatására” vonatkozó pályázathoz.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 5.

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2011. (VII.
28.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
szociális földprogramban való részvételre vonatkozó előterjesztést és egyhangú
4 igen szavazattal úgy határozott, hogy felhatalmazza és megbízza a
polgármestert, hogy a szociális földprogramok önkormányzati működtetésére
vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatot hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 5.

Csordásné Lukovszki Ágnes főtanácsos előadja, hogy a szociális földprogramban való
részvételhez szükséges becsatolni az önkormányzat szociális rendeletének kivonatát a
program működéséről. Ezért szükséges a hatályos szociális rendelet módosítása. Erre
vonatkozóan nincsenek tartalmi megkötések, a pályázati felhívás 2. §-a szerinti tartalommal
került összeállításra az anyag.
A szociális rendelet módosítása szükséges a temetési segély vonatkozásában is. A jelenlegi
feltételek alapján kevesen részesülhetnének temetési segélyben, ezért a jogosultsági feltételek
módosítását javasolja, az előterjesztésben foglaltak szerint.
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Hegedűs Béla alpolgármester támogatja a temetési segélyre vonatkozó rendelet módosítást,
főleg az idős embereknek jelentene ez nagy segítséget.
Havelant István polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet
módosításról.

Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 8/2011 (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Mivel más téma, napirend nem volt, a polgármester a rendkívüli ülést bezárta.

Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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