JEGYZŐKÖNYV

Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 27-én –
hétfőn – délután 1500 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő-testület tag név szerint: Gyurkó
Ernő, Hegedűs Béla, Lőrincz János és Pejkó Gábor képviselő-testületi tagok, valamint
Havelant István polgármester.
Távolmaradását bejelentette Kiss Károly képviselő, Gyurkó Péter képviselő ismételten
nem jelent meg az ülésen, távolmaradását nem jelentette.
Havelant István polgármester köszönti a jelenlévő képviselőket, bizottsági tagokat,
meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 főből 5 fő jelen van. Az ülést
megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné legyen.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslattal és egyhangú 5 igen szavazattal
úgy határozott, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné.
Havelant István polgármester elmondja, hogy az előre kiküldött meghívóban szereplő
napirendet módosítani szükséges.
Az Egyebek napirendi pontba javasolja még megtárgyalni a helytörténeti olvasókönyvre
beérkezett árajánlatokat, a II. Palócolimpiára való benevezést, a külterületi híd
meghibásodásának ügyét, az Opel gépjármű hasznosításának kidolgozását valamint
Tímár Norbert Attiláné javaslatát figyelembe véve rovásírásos helységnévtábla
felállítását.
Kéri, hogy aki a módosításokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 90/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend
módosítására vonatkozó javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Napirendek:
1./ Beszámoló a III. András Általános Iskola működéséről
Előadó: Bakosné Tresó Erika iskolaigazgató
2./ Beszámoló a Margaréta Óvoda működéséről
Előadó: Kovács Zoltánné vezető óvónő
3./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ működéséről
Előadó: Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezetője
4./ Beszámoló az anya-gyermekvédelem működéséről

Előadó: Handrik Lászlóné védőnő
5./ ÁMK vezető kiválasztása
Előadó: Havelant István polgármester
6./ Egyebek
- üzletek nyitva tartása;
- SZMSZ módosítása;
- Költségvetési Rendelet módosítása;
- Első lakáshoz jutók rendeletének módosítása;
- DÖKE beszámolója;
- Könyvvizsgálói szerződés jóváhagyása;
- létszámcsökkentési pályázat;
- körjegyzőség létrehozása;
- Opel gépjármű hasznosításának kidolgozása;
- helytörténeti olvasókönyvre árajánlatok kiválasztása;
- II. Palócolimpiára való benevezés;
- külterületi híd meghibásodásának ügye;
- rovásírásos helységnévtábla felállítása
1./ Beszámoló a III. András Általános Iskola működéséről
Havelant István polgármester felkéri Bakosné Tresó Erika iskolaigazgatót, hogy
amennyiben a kiküldött beszámolóhoz szóbeli kiegészítést szeretne előterjeszteni, tegye meg.
Bakosné Tresó Erika iskolaigazgató elmondja, hogy az írásban megküldött beszámolóhoz
szóbeli kiegészítést nem fűz.
Elmondja, hogy 30 éve dolgozik a Domoszlói iskolában, 15 éve pedig mint vezető. Szeretné
megköszönni azt a támogatást, amit az önkormányzat ezen idő alatt nyújtott, úgyis mint
iskolaigazgató, és úgyis, mint dolgozó.
Elmondja, hogy ez évtől szeretne tanítani, ezzel is erősíteni a szakos ellátottságot az
iskolában. Természetesen amennyiben az ÁMK vezetője igényli, mindenben segíteni fogja
munkáját.
Havelant István polgármester megköszöni Bakosné Tresó Erika iskolaigazgató munkáját, és
az iskola működéséről szóló beszámolót.
Hegedűs Béla alpolgármester szintén megköszöni az iskolaigazgató több évtizedes
munkáját.
Elmondja, hogy egy iskola megléte a tanulók létszámától függ. A mi iskolánkban kevés a
normatív támogatás, mivel kevés a gyereklétszám. A képviselő-testület többek között ezért is
döntött az Általános Művelődési Központ kialakítása mellett. Évekkel ezelőtt kellett volna
megtenni ezt a lépést, így most kényszerülünk népszerűtlenebb intézkedések bevezetésére.
Több domoszlói szülő más település iskolájába járatja gyermekét, tehát kell a
gyermeklétszám, hogy működtetni tudjuk az iskolát.
Havelant István polgármester elmondja, hogy intézményeink megmaradnak, továbbra is
működni fognak. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. András
Általános Iskola működéséről szóló beszámolót egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadta.

2./ Beszámoló a Margaréta Óvoda működéséről
Havelant István polgármester felkéri Kovács Zoltánné vezető óvónőt, amennyiben a
kiküldött beszámolóhoz szóbeli kiegészítés szeretne fűzni, tegye meg.
Kovács Zoltánné vezető óvónő elmondja, hogy a beszámolóhoz nem kíván szóbeli
kiegészítést fűzni.
Annyit szeretne elmondani, hogy mivel augusztusban nyugdíjba vonul, szeretne a képviselőtestülettől elköszönni. Több cikluson keresztül együtt dolgoztak, megköszöni a képviselőtestületnek, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is támogatták munkáját, és az óvoda
működését. Óvodavezetői munkája véget ér, amikor átadja az ÁMK vezetőnek az intézmény
irányítását. Kíván a képviselő-testületnek munkájához sok sikert, egészséget, jó döntéseket.
Havelant István polgármester megköszöni az óvodavezető munkáját, elmondja, hogy
velünk együtt büszke lehet, hogy olyan óvodát alakított ki, ami a környéken is egyedülálló.
Továbbra is számítunk a hozzáértésére, szakmai iránymutatására.
Hegedűs Béla alpolgármester visszatér a szakmai dologra. Múlt évben kialakítottuk a
bölcsődét az óvodában. Kérdi az óvodavezetőt, hogy mi a véleménye a szülőknek és a
dolgozóknak a bölcsőde működésével kapcsolatban, milyen a csoport kihasználtsága?
Önkormányzatnak kerül-e pénzébe, vagy önfenntartó?
Kovács Zoltánné vezető óvónő elmondja, hogy szép feladat egy ilyen intézményt vezetni.
A családi napközi beindításával kapcsolatban elmondja, hogy a Magyar Államkincstár
ellenőrizte a működést, mindent rendben talált, jól működik a csoport, van is rá igény.
Domoszló ellátottsága ez által is bővült, javult, a szülők meg vannak elégedve. A
kihasználtsággal kapcsolatban elmondja, hogy 10 főre kértük meg az engedélyt 2 csoportban,
a létszámot tartjuk, ettől több létszámra nem is kapnánk normatívát.
A csoport null szaldóval működik, nem nyereségesek, kis bevételük van, a rezsiköltség
alacsony. Ebben az ellátási formában a gyermekek között nem vehetik igénybe sem ingyenes,
sem 50 %-os étkezési kedvezményt.
Havelant István polgármester megköszöni a beszámolót és a kérdésekre adott válaszokat.
Javasolja a beszámoló elfogadását.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Margaréta Óvoda
működéséről szóló beszámolót egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta.

3./ Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ működéséről
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Havelant István polgármester felkéri Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezetőt,
amennyiben a kiküldött beszámolóhoz szóbeli kiegészítés szeretne fűzni, tegye meg.
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezető elmondja, hogy a kiküldött beszámolóhoz szóbeli
kiegészítést nem kíván fűzni, amennyiben a testület tagjainak kérdése van, szívesen válaszol.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy pár hónapja az ASZK-ban az étkeztetés
másképpen történik, kérdezi, hogy az új módszer bevált-e? Hogyan működik a házigondozás,
járnak-e ebédelni az idősek a központba?
Érdeklődik továbbá, hogy tisztálkodásra, mosásra van-e lehetőségük azoknak, akiknek otthon
nincs erre lehetőségük?
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezető elmondja, hogy az új étkezési forma bevált,
kevesebben étkeznek fent a központban, de a rendszer jól működik.
A házigondozást egy ASZK dolgozó végzi 8 főre, ebédet már nem hord, csak gondozza a
rászorultakat.
A klubtagok járnak a központba, programokra, beszélgetni, vérnyomásmérésre, arra nincs
előírás, hogy mennyi időt kell nekik ott eltölteni.
Tisztálkodásra, mosásra van lehetőség, de nem nagyon veszik igénybe.
Havelant István polgármester érdeklődik az ebédhordással kapcsolatos tapasztalatokról.
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezetője elmondja, hogy jók a tapasztalatok, naprakész,
bevált a konyha által végzett ebédszállítási forma, így nekik marad idejük az ellátottakra.
Havelant István polgármester elmondja, hogy ha bővül az ellátottak köre, az
önkormányzatnak vannak belső tartalékai, hogy a kellő számú szakképzett dolgozó
rendelkezésre álljon .Közmunkások a nyár folyamán rendbe teszik,az épületet a szükséges
kisebb javításokat, tisztasági meszelést elvégzik, előzetes egyeztetés alapján.
Javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási
Központ működéséről szóló beszámolót egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta.
4./ Beszámoló az anya-gyermekvédelem működéséről
Handrik Lászlóné védőnő az írásban kiküldött beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem fűz.
Annyit szeretne elmondani a képviselő-testületnek, hogy a háziorvosi ellátottság megoldódott,
tavaly nagy probléma volt a hiánya.
A polgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy az ellátottsággal és a háziorvos
működésével kapcsolatban jók a visszajelzések a község lakói részéről.
Berky Ernő bizottsági tag észrevételezte a beszámolóban, hogy tavaly nem történt felújítás
az egészségházban, kérdezi, hogy az előtt mikor volt, valamint a vizesblokk felújítására
benyújtott pályázaton nyertek-e?
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Handrik Lászlóné védőnő elmondja, hogy 2009. évben történt a zuhanyzó és a 2 WC
festése. A pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy mivel nem vagyunk hátrányos helyzetű
település, a pályázatunk nem nyert, a korszerűsítés nem valósulhatott meg.
Havelant István polgármester elmondja, hogy az Alapszolgáltatási Központ, az Ifjúsági
Ház, az Anya- és Gyermekvédelmi intézmények rendbetétele elsősorban nem pénz kérdése.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy a beszámolóból kitűnik, hogy 17, 0-1 éves
gyermek él a településen. 1-3 éves korú gyermekek között nagy a lemaradás, ez elfogadható?
Handrik Lászlóné védőnő elmondja, hogy aránylag elfogadható. A beiskolázásoknál vannak
eltolódások, pl. iskolaéretlenség miatt.
Havelant István polgármester megköszöni válaszokat, javasolja a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási
Központ működéséről szóló beszámolót egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta.
5./ ÁMK vezető kiválasztása
Havelant István polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselők és bizottsági
tagok megkapták mindhárom pályázó anyagát az Általános Művelődési Központ vezetői
állására.
Felteszi a kérdést Fehér Jánosné jegyzőnek, hogy pályázatokkal kapcsolatban minden rendben
van-e, tartalmilag és formailag megegyeznek-e a pályázati kiírással?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ vezetői állásra a
pályázatban kiírt határidőig három fő adta be pályázatát. A pályázati kiírás tartalmazza, hogy
milyen kötelező tartalommal kell benyújtani a pályázatokat. Formai szempontból mindhárom
pályázat megfelel, minden szükséges dokumentumot csatoltak a pályázók. Egy pályázónak
van meg a pályázatban előírt pedagógus szakvizsgája, a másik két pályázónak ennek
megszerzése folyamatban van, amiről a nyilatkozatot csatolták a pályázathoz. Ezért dönthet
úgy a testület, hogy nem fogadja el a folyamatban lévő szakvizsga megszerzését, és így
kizárja a döntésből a két pályázót.
Hegedűs Béla és Gyurkó Ernő képviselők elmondják, hogy a pályázati anyag mellett nem
voltak a végzettséget igazoló mellékletek.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a három pályázó közül egy pályázat mellett
volt bizonyítvány, hogy megvan az előírt végzettsége, a másik két pályázónál nyilatkozat van,
hogy az ÁMK vezető álláshoz szükséges végzettség megszerzése folyamatban van.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy mint az előzőekben említette, a pályázatok formailag
érvényesek, a testületnek van joga megítélni, hogy elbírálja-e érdemben a két pályázatot, ahol
folyamatban van a végzettség megszerzése, vagy érvénytelen pályázatnak nyilvánítja és csak
a befejezett iskolai végzettséggel rendelkező pályázó pályázatát bírálja el.
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Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy véleménye szerint a három pályázatból kettő
érvénytelen, mivel nincs meg a pályázatban kiírt végzettség, csak folyamatban van a
megszerzése.
Havelant István polgármester kéri a jegyzőt, hogy szó szerint olvassa fel a pályázati kiírást.
Fehér Jánosné jegyző részletesen ismerteti a jelenlévőkkel a pályázati kiírás feltételeit.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy a törvényt a képviselő-testület nem írhatja
felül.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a képviselő-testületnek hatásköre dönteni, hogy a
pályázatokat hogyan minősíti. Egy pályázó rendelkezik minden feltétellel, ami a kiírásban
szerepelt.
Havelant István polgármester elmondja, hogy az ÁMK vezetői állást csak a pályázatban
előírt végzettséggel lehet betölteni, a törvényt nem írhatjuk felül.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy nem kell felülírni a törvényt, egy pályázat tartalmazza
azokat a dokumentumokat, amit előírtunk.
Havelant István polgármester kérdezi a jelenlévő pályázókat, van-e, aki kéri, hogy
zártkörűen tárgyalják a pályázatok elbírálását?
Havelant István polgármester megállapítja, hogy a pályázatok zárt tárgyaláson történő
elbírálását senki nem kérte.
Gyurkó Ernő képviselő javasolja a testületnek átgondolni, hogy 2010. júniusában az iskola
igazgatói állásra benyújtott pályázatok közül 2 pályázónál nem voltak meg a megfelelő
végzettségek, és a képviselő-testület elutasította a két pályázót.
Havelant István polgármester javasolja, hozzunk arra vonatkozóan döntést, hogy
elfogadjuk-e a két pályázó folyamatban lévő pedagógusi szakvizsga megszerzéséről szóló
nyilatkozatát, vagy érvénytelenítsük a két pályázatot? Kéri a testületet, hogy kézfelnyújtással
szavazzanak.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen
szavazattal úgy döntött, hogy az Általános Művelődési Központ igazgatói állás
betöltésére benyújtott két pályázó pályázatát nem fogadja el, mert a szükséges
iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, a pedagógus szakvizsga megszerzése
folyamatban van.
Havelant István polgármester kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e ezzel kapcsolatban
valakinek kérdése, hozzászólása?
Kalmár Péter és Tóthné Rácz Erika pályázók tudomásul veszik a képviselő-testület
döntését.
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Havelant István polgármester elmondja, hogy Kalmár Péter és Tóthné Rácz Erika
figyelemre méltó pályázatot adott be, a képviselő-testület döntése, valamint a pályázati kiírás
feltételei alapján azonban nem adatott meg, hogy ezeket a pályázatokat elbíráljuk, így csak
egy pályázat felelt meg mindenben a feltételeknek.
Felkéri Kovács Beatrix pályázót, hogy ismertesse a képviselő-testülettel az ÁMK
működésével kapcsolatos elképzeléseit.
Kovács Beatrix pályázó elmondja, hogy minden képviselő megkapta a pályázatát, az abban
leírtakhoz nem kíván kiegészítést fűzni.
Elmondja, hogy a környéken már több településen jól működik ez a rendszer, melyet az 1980as évek elején vezették be költségmegtakarítás érdekében. Az intézmények nyitottak, ezáltal
kiszélesítik a gyerekek tanulását. Arányosan jól működik, Domoszlón is megvannak a
lehetőségek, feltételek ahhoz, hogy jól működjön. Településünkön új utat nyit az oktatásban, a
gyerekek fogják hasznát venni, az ő érdekeiket fogja szolgálni.
Havelant István polgármester gratulál a pályázathoz, amely korrekt, precíz pályázat,
törvényességi szempontból is megfelelt. Ha a testület őt választaná ÁMK vezetőnek, úgy
gondolja, hogy akkor nyugodtak lehetünk a jövőben is.
Hegedűs Béla alpolgármester megköszöni a másik két pályázónak a munkáját, értékeli az
ambícióikat. Véleménye szerint előbb kellett volna elkezdeni az iskolát, hogy végezzenek.
Reméli, hogy mivel már régóta a Domoszlói iskolában tanítanak, tudnak majd együtt dolgozni
az új ÁMK vezetővel, ne legyenek sértődések, segítsék a munkáját, össze kell fogni, hiszen
egy a cél.
Kérdezi, hogy az ÁMK vezetőnek lesz-e kötelezően óraszáma?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy heti négy óra a kötelező óraszámot ír elő a jogszabály,
a feladat nagyságrendjétől és a leterheltségtől függ a további feladatmegosztás.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy az ÁMK nagyon összetett dolog, reggel
óvodában kezdeni, napközben iskolában, este néptánccsoport dolgaival kell foglalkozni,
sokszor hétvégén is.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a vezetőnek nem az a dolga, hogy fizikailag ő
csináljon minden munkát, azt meg kell szervezni. Lesznek emberei, segítői, akiknek a
munkáját irányítja.
Gyurkó Ernő képviselő kérdezi, hogy a szakos ellátottságot hogy oldaná meg, megbízási
szerződéssel, esetleg vállalkozói szerződéssel? Gazdaságilag?
Kovács Beatrix pályázó elmondja, hogy van kötelező óraszám a vezetőnek. Közoktatási
törvény 2 órát ír elő az intézményben, teljes munkaidőre szólt a pályázati kiírás.
Elmondja, hogy a szakos ellátottság érdekében óraadó tanár alkalmazásával, vagy erre a célra
kiváltott vállalkozói igazolvánnyal rendelkező pedagógus is taníthat. Gazdaságilag is jobban
jár az önkormányzat, ha pl. vállalkozói igazolvánnyal tanítanak, nem az önkormányzatnak
kell a járulékokat fizetni. Sok pedagógus dolgozik így, sok helyen alkalmazzák ezt a
módszert, többek közt a szomszéd településen Markazon is.
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Havelant István polgármester elmondja, hogy a konkrét elképzelés a pályázatban
részletesen le van írva. Szomorú tény, hogy jelenleg nagyon alacsony a szakos ellátottság, 16
fős tantestületben 11 fő tanító képesítéssel rendelkezik.
Gyurkó Ernő képviselő kérdezi a pályázót, hogy a szervezeti felépítést hogy képzeli. Az
ÁMK vezetőnek nagy a felelőssége, önálló embert kíván.
Kovács Beatrix pályázó elmondja, hogy az ÁMK felépítését közoktatási törvény írja elő. Az
ÁMK vezetőt az igazgató tanács segíti.

Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírásban a teljes munkaidő nem azt jelenti,
hogy nincs kötelező óraszáma a vezetőnek, csupán azt, hogy nem részmunkaidős a kiírás. A
közoktatási szakértő véleménye az volt, hogy amelyik intézményből kikerül az ÁMK
igazgató, ott egyben ő látja el az intézményegység vezetői feladatokat is intézményegység
vezetőt nem javasol, csak egy helyettest. Kérdezi, hogy Kovács Beatrix hogyan tervezi a
szervezeti felépítést?
Kovács Beatrix pályázó szerint is mindenképpen jobb megoldás az intézményegység vezető.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy helyettes alkalmazása esetén megbízás szükséges, az
intézményegység-vezetőt pedig pályáztatni kell.
Kovás Zoltánné vezető óvónő elmondja, hogy a közoktatási törvény lehetőséget ad arra,
hogy az ÁMK vezető megbízzon egy helyettest egy évre, és ha ezen idő alatt megvan
elégedve a munkájával, az intézményegység-vezetői állást megpályáztathatja, mert már ki
vagyunk csúszva az idővel a pályáztatásnál.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy nem futunk ki az időből, véleménye szerint a
felelősség szempontjából jobb, ha az intézményekben kinevezett intézményegység vezető
lesz.
Havelant István polgármester elmondja, hogy ha megválasztottuk az ÁMK vezetőt, akkor ő
bízza meg a helyetteseit. Eddig is voltak helyettesek, de az intézmények vezetője az ÁMK
vezető.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy ez az ő kompetenciája, az ÁMK vezető tudja, milyen
szervezeti felépítést akar, melyeket kell megpályáztatni, de sok szempontból nem mindegy,
hogy intézményegység vezető, vagy helyettes áll egy intézmény élén.
Bakosné Tresó Erika iskolaigazgató elmondja, nem mindegy, hogy hívjuk a helyettest, mert
más az eljárás, eltérőek az óraszámok és a pótlékok is. Pl. Markazon közös közoktatási
intézmény élén intézményvezető van. Gyöngyössolymoson vezető-helyettesek vannak, nem
intézményegység-vezetők. Azért alakul az ÁMK, hogy a költségeket csökkentsék.
Havelant István polgármester véleménye szerint zárjuk le ezt a kérdést. Azért alakul az
ÁMK, hogy a szakmai színvonal növekedjen a költség pedig csökkenjen. Kérdezi a jelenlévő
képviselőket, hogy van-e más kérdésük. Mivel nem volt kéri, hogy kézfelnyújtással
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy titkos, vagy pedig nyílt szavazás legyen a pályázat
döntéséről.
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Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 5 igen
szavazattal úgy döntött, hogy az Általános Művelődési Központ vezetői állás
elbírálására nem tart tikos szavazást.
Havelant István polgármester felteszi a jelenlévő képviselőknek a kérdést, ki támogatja,
hogy az Általános Művelődési Központ vezetői állás betöltésére Kovács Beatrix pályázót
válasszuk meg?
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Domoszlói
Általános Művelődési Központ igazgatói állás betöltésére
vonatkozó javaslatot,
és egyhangú 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy az Általános Művelődési
Központ igazgatói állás betöltésére - a pályázatban kiírt feltételek alapján Kovács Beatrix (sz. Gyöngyös, 1971.04.29. an: Tuboly Ilona Éva) 3263
Domoszló, Ságvári út 48/1. szám alatti lakosnak ad megbízást 5 éves
időtartamra, 2011. augusztus 1-jétől 2016. július 31-ig.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.
Havelant István polgármester gratulál az ÁMK vezetőnek, és javasolja, hogy a másik két
pályázót vegye figyelembe, munkája során tud rájuk támaszkodni.
Kovács Beatrix megköszöni a képviselő-testület bizalmát, ígéri, hogy arra rá fog szolgálni, és
nem fognak benne csalódni.
6./ Egyebek
- Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról a 2/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Az SZMSZ
módosítására legutóbb az a 2010. április 28-i képviselő-testületi ülésen került sor. Az SZMSZ
módosítása a képviselői névsor változása miatt ismét szükségessé vált, ennek kapcsán a teljes
rendeletet áttekintettük és a kiküldött előterjesztés szerint javasolja módosítani az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Havelant István polgármester elmondja a képviselő-testületnek, hogy Sidló János volt
képviselő az Ügyrendi, Ifjúsági, Szociális és Sportbizottság elnöke is volt, mivel ez a tisztség
is megüresedett, a bizottság elnökének Pejkó Gábor képviselőt javasolja.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással úgy döntött, hogy Domoszló Község Önkormányzata

149

Képviselő-testületének Ügyrendi, Szociális, Ifjúsági, és Sportbizottsága elnöki
tisztségére Pejkó Gábor képviselőt személyére tett javaslatot támogatja.
Fehér Jánosné jegyző javasolja továbbá, hogy az SZMSZ 10. számú mellékletében az
önkormányzatnál vagyonnyilatkozatra kötelezett köztisztviselői munkakörök közül az
építésügyi előadót javasolja törölni.
Domoszló Község Önkormányzatának
8/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi/

- költségvetési rendelet módosítása
Fehér Jánosné jegyző a képviselő-testület elé terjeszti a 2011. évi költségvetési rendelet
módosítására vonatkozó javaslatát. A költségvetési rendelet módosítása a 2011. május 31-éig
megkapott pótelőirányzatok miatt vált szükségessé.
A 2011. évi normatíva visszaigénylés összege a bevételi oldalon szerepel, mert ezzel az
összeggel csökkentettük a hitel összegét. A kiadási oldalon szintén a pótelőirányzatok összege
épült be a működési kiadásokba. Ezekkel a tételekkel módosul a rendelet. Kéri a képviselőtestületet, hogy a rendelet módosítását szíveskedjenek jóváhagyni.
Domoszló Község Önkormányzatának
9/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
- Első lakáshoz jutók rendeletének módosítása
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az első lakáshoz jutók
támogatásának feltételeit a 3/1992. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabályozza. Az említett
rendelet megalkotásának időpontjánál fogva elavultnak számít, nem felel meg a jelenlegi
életviszonyoknak. A kérelmek elbírálásánál tapasztalt anomáliák kiküszöbölése végett,
valamint a támogatás feltételeinek pontos megállapítása céljából javaslom a téma új
rendeletben történő szabályozását.
Egyúttal javaslom a 3/1992. (III. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
Kérem, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és a rendelet tervezetet
szíveskedjenek elfogadni.
Berky Ernő bizottsági tag kérdezi, hogy a 200 e Ft összesen egy évre van, vagyis négyen
kaphatnak támogatást egy évben. Ez elég kis összeg.
Gyurkó Ernő képviselő közli, hogy nem kapta meg a tervezetet, ezért nem tudott felkészülni.
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Havelant István polgármester javasolja, hogy ezek miatt kerüljön le napirendről és ha
minden képviselő fel tud készülni, akkor kerüljön vissza.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy az Első lakáshoz jutók rendeletének
módosítását elnapolja.
- Könyvvizsgálói szerződés jóváhagyása
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, ha az előző
évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal
rendelkezik, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés
utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.
A Partner 94 Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviseletében Tóth Györgyné
könyvvizsgáló, ügyvezető már több éve ellátja önkormányzatunknál ezt a feladatot 200.000 Ft
+ ÁFA megbízási díjért. A következő évre vonatkozó szerződés tervezetben is változatlan
díjért vállalja a könyvvizsgálói feladatot.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a szerződés tervezetet szíveskedjenek elfogadni.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2011. (VI.27.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen egyhangú
szavazattal úgy döntött, hogy a Partner 94 Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Kft-t bízza meg további egy évre az önkormányzat könyvvizsgálói
feladatainak ellátásával.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
- létszámcsökkentési pályázat;
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nyugdíjba vonulók
felmentési idejéből 1 hónapi díj megpályázására van lehetőség, ha nem kerül sor a pótlásukra.
Felkéri Fehér Jánosné jegyzőt, hogy ismertesse a testülettel a lehetőséget.
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 5/2011. (III.03.) BM.
rendelet alapján a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseihez támogatást
igényelhetnek. Most a nyugdíjba vonuló munkatársakra is lehet igényelni támogatást,
amennyiben nem töltjük be 5 éven belül a helyüket. Kádár Imréné kulturális menedzser és
Kovács Zoltánné vezető óvónő nyugdíjba vonulnak, ezért lehetőségünk van a felmentési
idejükből 1-1 hónapot visszaigényelni. Az erről szóló határozatban, az önkormányzatnak
vállalnia kell, hogy 5 évig nem foglalkoztatunk ebben a munkakörben senkit. Két benyújtási
határidő van, 07. 12. és 09. 27. Amennyiben megfelelünk a feltételeknek, Kádár Imréné és
Kovács Zoltánné 1-1 hónapot visszaigényelhetünk.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a feltételeknek megfelelünk, a feladatot
teljesítjük, javasolja a képviselő-testületnek, hogy szavazzuk meg a pályázat benyújtását.
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Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Margaréta Óvoda és Domoszló Község Könyvtár és Művelődési Háza
létszámleépítésére vonatkozó előterjesztést és egyhangú 5 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Margaréta Óvoda pedagógus létszámát 2011. július 1től 1 fő pedagógus létszámmal csökkenti. Jelen létszámleépítést követően a
Margaréta Óvoda intézményi létszáma 9 főről 8 főre módosul. A megszüntető
okirat kelte 2011. január 5.
A Képviselő-testület Domoszló Község Könyvtár és Művelődési Háza
létszámát 2011. július 1-től 1 fő létszámmal csökkenti. Jelen létszámleépítést
követően Domoszló Község Könyvtár és Művelődési Ház intézményi létszáma
2 főről 1 főre módosul. A megszüntető okirat kelte 2010. december 15.
Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak teljes létszáma a létszám
racionalizálási döntést követően mindösszesen 53 főről 51 főre csökken.
Jelen létszámleépítést követően az önkormányzat költségvetési szerveinél és az
önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkozatására nincs lehetőség.
A képviselő-testület 5 éven belül új közalkalmazotti státuszt nem hoz létre,
kivéve, ha a jogszabályi előírásban foglaltak alapján többlet feladat lép fel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 12.
- helytörténeti olvasókönyvre beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Havelant István polgármester elmondja, hogy a helytörténeti olvasókönyvvel kapcsolatban
az előzményeket mindenki ismeri, az ezzel kapcsolatos előterjesztést a képviselők megkapták.
Röviden elmondja, hogy a Leader pályázaton nyertünk nettó 1.920 e Ft-ot az olvasókönyv
elkészítésére. Az ÁFA-val növelt bekerülési költség 2.016 e Ft. Első körben Kiss Károly
képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke vállalta, hogy keres olyan nyomdát, amelyik elvégzi
ennyi pénzért a munkát, de sajnos ez a vonal nem járt sikerrel. Ezek után megkerestük az
összes működő hazai nyomdát, árajánlatot kértünk be, és sikerült egy nyomdát találni, az
Alföldi Nyomda Zrt-t, amely annyi pénzért készítené el a könyvet, amennyit kaptunk. A
szerzők javasolják a könyv első és utolsó oldalára egy későbbi korból való domoszlói oklevél
nyomtatását. Ez és a javasolt dombornyomással készült borító kb.70.000 ft-tal emelné meg ezt
a költséget. A pályázat utófinanszírozott és az 5% ÁFA az önkormányzatot terheli. A nyomda
megrendeléskor 50% előleget kér.
Kérdezi a képviselőket, hogy folytassuk-e a tárgyalást az Alföldi Nyomda Zrt-vel. Az
önkorkormányzat pénzügyi helyzete kezd stabilizálódni, nem okozna gondot az
előfinanszírozás.
Gyurkó Ernő képviselő javasolja, hogy legyen az oklevéllel együtt.
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Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy a helytörténeti könyv egyik írójának, Szollár
Jánosnak mi a véleménye?
Havelant István polgármester elmondja, hogy három fő volt a Nyomdánál tárgyalni, és a
fent említett kiegészítéssel 2.085.300.-Ft-ba kerülne a teljes költség ÁFA-val együtt. Ez
megegyezik a pályázatban elfogadott műszaki tartalommal, és a könyvírók véleményével.
Fehér Jánosné jegyző az előterjesztésben kiküldött 1. sz. határozati javaslatot javasolja a
képviselő-testületnek elfogadni.
Havelant István polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
ÚMVP IV: tengelyének LEADER kiírása keretében megvalósuló Domoszló
helytörténeti olvasókönyvre beérkezett árajánlatokat és 5 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül mint legkedvezőbben az
Alföldi Nyomda Zrt. (4027) Debrecen, Böszörményi út 6.) árajánlatát fogadja
el az ÚMVP IV. tengelyének LEADER kiírása keretében megvalósuló
Domoszló helytörténeti olvasókönyv elkészítésére. A képviselő-testület a
komplett árajánlatot elfogadja, beleértve a nyomott előzék költségét és az
előleg megfizetését is.
Ennek megfelelően bízza meg az Alföldi Nyomda Zrt-t a kiadvány
elkészítésével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
- Opel gépjármű hasznosításának kidolgozása
Havelant István polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Opel
gépjárművet ez év tavaszáig ebéd kihordására használtuk. Ez év márciusában a régi
szerződést szerint a konyha oldja meg az ebédek kihordását. Az Opel leállításra került,
szabályoztuk a településen belüli használatát, ott áll szükségtelenül. Havonta fizetünk utána
48.605.-Ft- lízinget még egy évig. Ezen felül 540.873.- Ft kamat különbözet törlesztés van
hátra, és plusz havonta 7 e Ft cégautó adó.
Felkéri a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy nézzék át a lehetőségeket, dolgozzanak ki
javaslatot a gépjármű hasznosítására vonatkozóan.
Gyurkó Ernő képviselő megkérdezi Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezetőt, hogy az
idősek szállítását hogyan oldja meg?
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezető elmondja, hogy akik idősek, betegek, és nem
tudnak közlekedni, orvoshoz menni, azok részére vettük igénybe az autót. Akik nem tudnak
másként feljutni a klubba, őket a saját autójával szokta felvinni.
Havelant István polgármester elmondja, hogy van az önkormányzatnak egy másik autója,
elvétve előforduló esetekben használható. Most már nincs az Opelre szükség, kéri a Pénzügyi
Bizottság tagjait, dolgozzák ki a hasznosítását.
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- külterületi híd meghibásodásának ügye
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mezőőr a külterület bejárása

során tapasztalta, hogy a Paskomba járó híd megrongálódott, mely még az akkori tulajdoni lap
alapján Tsz földhasználatában volt. Levélben megkerestem a szövetkezet elnökétl, aki azt a
választ adta, hogy a külterületi utak hamarosan az önkormányzat tulajdonába kerülnek, nem
az ő feladatuk, hogy ezzel foglalkozzanak. Megkerestük a Mátraaljai Vízgazdálkodási és
Talajvédelmi Társulatot, valamint a Hegyközséget az üggyel kapcsolatban, helyszíni szemlét
tartottunk a részvételükkel. A Társulatnak nincs pénze a helyreállításra, a Hegyközség pedig
minimális, maximum 100 e Ft összeget tud e célra adni, amennyiben a Választmány úgy dönt.
A szakemberek azt javasolták, zárjuk le a hidat, mert azon életveszélyes a közlekedés, ezt
meg is tettük. Javaslatuk, hogy alá kell dúcolni, betonba rakott terméskővel kirakni, így a híd
helyreállítása kb. 1 m Ft-ba kerülne. A hidat lezártuk, a tulajdonosok kerülő úton közelíthetik
meg területeiket. Vis maior kérelem benyújtására egyelőre nincs lehetőségünk.
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy a híd lezárásával a külterület felső részének erről az
oldalról való megközelítése lehetetlenné válik. Van még ezen kívül két másik út, amiről még
meg lehet közelíteni a területet, de az jelenleg járhatatlan kőmosás miatt.
Havelant István polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy nézzék meg ezt a két
utat, és ha lehetséges erőgép igénybevételével tegyük járhatóvá. Amint lehetőségünk nyílik
vis maior pályázatra, pályázunk és kijavítjuk a hidat, aminek a becsült költsége 1,5mft.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértett.
- Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület beszámolója
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy előírás, miszerint
minden civil szervezetnek, aki az önkormányzattól támogatásban részesül, a működéséről
kötelező beszámolni. Ez év elején kellett beszámolni több helyi civil szervezetnek, többek
között a DÖKE-nek is. Január 24-i ülésén a képviselő-testület a DÖKE beszámolójának
elfogadását elutasította, a kötelező tartalmi elemeinek hiánya miatt. A DÖKE elnöke a
képviselő uraknak kiküldött kiegészítést tette.
Mivel Gyurkó Péter a szabályszerűen kiküldött meghívó ellenére sem jelent meg ezen a
testületi ülésen sem, megkérdezi az egyesület jelen lévő elnökségi tagját, van-e a két oldalas
kiegészítéshez hozzáfűznivalója.
Lőrincz János képviselő elmondja, hogy a beszámolóval kapcsolatban semmiről nincs
tudomása, nem tárgyalt róla az elnökség, ő is csak akkor látta a kiegészítést, amikor azt
megkapta a meghívó mellékleteként, az elnök nem tájékoztatta semmiről.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a képviselőkre bízza, hogy ítélik meg a
„beszámolót”. Véleménye szerint pimasz és cinikus a beszámoló kiegészítése, vagy pedig a
készítője nincs tisztában a beszámoló kötelező tartalmi és formai követelményeivel. Nem vesz
figyelembe olyan tényeket, hogy önkormányzati ingatlant használnak, amit alkalmanként nem
egyesületi tagoknak még bérbe is adnak. Vagy olyan tényeket, hogy településünk
önkormányzati fenntartású tánccsoportjának fellépéseiért az egyesület állít ki számlát és szedi
be a pénzt . Ezekkel a pénzekkel el kell számolni.
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Berky Ernő bizottsági tag kéri a testület tagjait, hogy ne fogadják el a beszámolót. A jegyzőt
kérdezi, hogy mi az eljárása annak, hogy mivel Gyurkó Péter nem jelenik meg az üléseken,
nem számol be, és önként vállalta a képviselőséget, milyen szankciókat lehet erre az esetre
alkalmazni.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a törvény szerint, ha egy képviselő egy éven keresztül
nem jelenig meg az üléseken, akkor szűnhet meg a mandátuma, erre előbb nincs mód.
Szankcionálni egyféle módon lehetne, úgy hogy a tiszteletdíját csökkenti a testület. Mivel
nem vesz fel tiszteletdíjat, így ez sem alkalmazható.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy a DÖKE használatában van az ifjúsági ház.
Idáig használták, de a környezete most is rendeletlen. A szomszédok már szóltak neki, hogy
intézkedjen az önkormányzat a rendezettségre, a rágcsálók irtására. Ez így tovább nem
maradhat.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a pénzügyi dolgok mellett szeretné tudni,
hogy milyen tevékenységet végez az egyesület a település tulajdonában álló épületben.
Jelenleg ezt nem látja.
Kovács Zoltánné vezető óvónő kérdezi, hogy a DÖKE közhasznú szervezet? Ki fizeti a
néptánc oktatót? Könyvelés szükséges, hogy látni lehessen milyen a pénzügyi helyzete.
Komoróczki Noémi elmondja, hogy Péter elmondása szerint a DÖKÉ-nek nincs elszámolási
kötelezettsége, csak az APEH felé.
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezetője szerint ha van egy egyesületük, és az
önkormányzat segíti, támogatja, minimum annyi elvárás van, hogy tudja, mit csinálnak, hogy
csinálják, mivel az önkormányzat a fenntartó, támogató, köteles felé beszámolni.
Hegedűs Béla alpolgármester szerint az elnök az önkormányzati támogatással számoljon el
tisztességesen, írja le normálisan, hogy mivel foglalkozik az egyesület.
Havelant István polgármester elmondja, hogy, az önkormányzat fizeti a táncoktatót,
biztosítja a termet a próbákhoz, biztosítja a fellépő ruhákat és főállású dolgozója szervezi
évtizedek óta a programjaikat és intézi ügyes-bajos dolgaikat. A DÖKÉ-be, arra való
hivatkozással került kiszervezésre a tánccsoport, hogy az önkormányzat nem tud a
fellépésekről számlát kibocsátani. Ez természetesen nem valós. Nincs akadálya, hogy az
önkormányzat számlát állítson ki. Mindemellett még tagdíjat is fizettetnek a gyerekekkel
azért, hogy az önkormányzat tánccsoportjában táncolhatnak. Az a minimális elvárás, hogy
ezzel a bevételekkel elszámoljanak.
Hegedűs Béla alpolgármester javasolja a testületnek, hogy a DÖKE elnökének a
beszámolóját ne fogadják el, ezek után már nem kíváncsiak rá. Az ifjúsági ház környékét
pedig tegyék rendbe és az kerüljön vissza az önkormányzathoz.
Havelant István polgármester elmondja, hogy ha szólt volna az elnök, hogy a közhasznú
munkásokkal nyírassuk le a füvet, lenyíratjuk. Az együttműködési szándék legkisebb jelét
nem tanúsítja. Képviselő-testületi ülésekre sem tud eljárni, a DÖKE-be integrált fiatalokkal
nem tud foglalkozni. Másik dolog: összehívta a polgármester a néptáncosokat egy
beszélgetésre, és a DÖKE elnöke, aki természetesen nem volt jelen, zárt közösségi portálon
alpári stílusban próbálja megvezetni és a jelenlegi vezetés ellen hangolni a gyerekeket.
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Megengedi magának, hogy leminősítse a nem kevés számú megjelentet. Igen is fontos minden
táncos, nem csak az a fontos, akiket ők annak látnak, vagy gondolnak, hanem azok a fontosak,
akik akarnak tenni valamit a fiatalságért, nem csak önös érdekek motiválják ténykedésüket.
Az önjelölt fontos és a” törvény én vagyok” emberek ideje lejárt.
Bánszki Erika elmondja, szeretné, ha a polgármester, Kádár Imréné, Tőzsérné Zaja Ildikó
elmennének egy néptáncos megbeszélésre, mert a többi táncos csak Gyurkó Péter véleményét
hallja.
Komoróczki Noémi elmondja, hogy a gyerekek Péterre felnéznek, csak azt látják, amit az
elnök mond. Előbb-utóbb elviszi a gyerekeket, mert nem mernek vele szembeszegülni. Jó volt
a polgármester úr kezdeményezése, még egy utolsó próbát megérne egy beszélgetés.
Havelant István polgármester elmondja, hogy több lehetőség közül a mai lehetőség is
megvolt, többet nem kezdeményez egyeztetést.
Kéri a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület 2010. évi működéséről szóló
beszámolót, és 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással, úgy döntött, hogy nem
fogadja el a beszámolót.
Kéri a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szavazzanak az ifjúsági ház visszaadására
vonatkozóan is.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
javaslatot és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a
Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület 1 hónapon belül állítsa vissza az
ifjúsági házat az eredeti állapotába, a környezetét tegyék rendbe, és adják
vissza az önkormányzat kezelésébe az épületet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Havelant István polgármester szerint kell egy ifjúsági csapat, akik összefogják a fiatalokat,
akik valódi programokat szerveznek és bekapcsolódnak a település ügyes-bajos problémáinak
megoldásába. Javasolja, hogy a képviselő-testület mellett működjön egy ifjúsági albizottság.
Ezek tagjai az ifjúság meghatározó csoportjainak az emberei legyenek.
A bizottságba Jázmin tagjai is kapjanak szerepet. Az önkormányzat nem akar pénzt keresni
rajtuk, táncoljanak, keressenek pénzt a csapatnak, közös akaratból, ellenőrizhető módon
maguk használják fel azt. Szeretné, ha a mostaninál több fellépésük lenne. Foglalkozni kell a
tánccsoport érvényesülésének megszervezésével, a kicsiktől egészen a nagyokig.
Ne csak a néptánc fiataljainak hanem a zenész és más csoportoknak az emberei is kerüljenek a
bizottságba, egységet teremtve ezzel közöttük. Ha úgy dönt a testület, hogy megalakuljon az
albizottság, a tagjaira javaslatokat vár.
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Hegedűs Béla alpolgármester szerint sokkal közelebb kerülnek egymáshoz, ha ők maguk
irányítják, elmondhatják véleményüket a testületi ülésen. Nagy munkával jár, többek között
szervezni kell a fellépéseket is.
Havelant István polgármester elmondja, hogy az ifjúság ügyeivel foglalkozni kell, szeretné,
ha részt vennének a képviselő-testület munkájában is, fontos a véleményük. Másként látják a
világot, a fiatalok életének szervezését várja el tőlük.
Berky Ernő bizottsági tag elmondja, hogy támogatja az elképzelést, fontos, hogy korrekt
módon működjön a szervezet, mert Domoszló hírnevét öregbítik.
Havelant István polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzanak
az albizottság létrehozásáról.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
javaslatot és egyhangú 5 igen szavazattal úgy határozott, hogy az ifjúság
ügyeinek összefogása érdekében az önkormányzat mellett működő fiatalokból
álló bizottságot hoz létre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Havelant István polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a bizottság létrehozásáról
döntött. Javasolja Szabó Normant, Bánszki Erikát és Komoróczki Noémit a bizottságba.
További javaslatokat vár.
Komoróczki Noémi elmondja, hogy Gyurkó Péter jelezte, hogy részt venne a bizottság
munkájában.
Havelant István polgármester elmondja, hogy Péter tagja a képviselő testületnek és mellette
még két bizottságnak. Itt dolgozhatna, de nem teszi, még az üléseken sem jelenik meg. Mint
tudjuk most már munkahelyen dolgozik és vélhetően nem marad ideje másra.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 105/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
javaslatot és egyhangú 5 igen szavazattal úgy határozott, hogy az ifjúság
ügyeinek összefogása érdekében az önkormányzat mellett működő bizottság
tagjainak Bánszki Erikát, Komoróczki Noémit és Szabó Normat választja meg.
Havelant István polgármester kéri a megválasztott tagokat, hogy a következő testületi
ülésen tegyenek javaslatot a még hiányzó két tag személyére .

- üzletek nyitva tartása
Havelant István polgármester elmondja, hogy minden érintett üzlettulajdonost meghívtunk
a mai ülésre, akik közül egy kivételével mindenki megjelent. Sajnálja, hogy a szomszédok
közül senki sem jelent meg. Cél olyan rendelet alkotása az üzletek nyitva tartásával
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kapcsolatban, hogy a településen élők igényeit, elvárásait, valamint a lakosság pihenéshez
való jogát biztosítsa. Olyan rendelet lenne elfogadható, amely által a környéken lakók
nyugalma is biztosítva lenne. Jelenleg korlátozva van a nyitva tartás, egy évben ötször lehet
hosszabbított nyitva tartás, előre bejelentés alapján, ez konfliktushelyzetet teremtett.
Bistucz Béláné adóügyi előadó elmondja, hogy 12 településen tájékozódott az ületek nyitva
tartásáról. Ezek közül 2 településen van szabályozva a nyitva tartás. Abasáron télen 23 óráig,
nyáron 24 óráig, Gyöngyöstarjánban télen 1 óráig nyáron 3 óráig van a nyitva tartás
korlátozva. Havonta 2 alkalommal van hosszabbított nyitva tartás, nálunk évente 5
alkalommal. A többi településen nincs rendeletben szabályozva az üzletek nyitva tartása.
Lukovszki Olivér üzlet tulajdonos elmondja, hogy 2008. évig 24 óráig lehettek nyitva,
Értetlenkedve fogadták a korlátozást. A Pizzéria és a szomszéd miatt lett meghozva a nyitva
tartás szabályozása. Egy egység miatt nem kellett volna az egészet korlátozni. Ha ilyen
probléma adódott a lakcímre kellett volna szorítkozni, ez így nem elfogadható. 15 nappal
előbb kell bejelenteni a hosszabbított nyitva tartást, ezt senki nem tudta betartani, később 5
napra csökkent a bejelentési kötelezettség, de ez se jó, mert spontán jönnek a társaságok
szórakozni, sokszor nem lehet tudni előre. Polgárőrség figyeli a szórakozókat. Igaz, hogy ők
társadalmi munkában végzik tevékenységüket, de sok esetben képezik utálat tárgyát. Más
megoldás kell. Jegyző menjen ki, jegyzőkönyvet vegyen fel 2 tanú jelenlétében, így nincs
helye vitának. Javaslat nincs, a szomszédok helyébe is bele képzeli magát. Másik felet is meg
kellene hallgatni.
Szarvas Lászlóné elmondja, hogy személyesen beszélt a Pizzéria szomszédjában lakó
hölggyel, aki elmondta, hogy azóta nincs nyugalma, mióta a szomszédjában Pizzéria
működik. Pedig már 20 évvel ezelőtt, mikor iparcikk bolt működött a pizzéria előtt, már akkor
is volt gondja volt a bolttal, teherautók nem mehettek be az üzlet udvarára. Felháborítónak
tartja, hogy egy ember szeretné irányítani a falu összes szórakozóhelyének működését.
Ha vendég van este, bejön a helyiségbe és kiabál, elzavarja a vendégeket. Bemegy a
konyhába, veri az asztalt. Minősíthetetlen hangon beszél, kiabál az udvaron és az utcán is.
Szarvas Angelika elmondja egy személy miatt szabályozzák az üzletek nyitva tartását. Ha
van vendég, csak akkor érdemes ott maradni, hogy ne a parkolóba egyék meg az ételt, és italt,
ha nincs vendég úgy is mindenki bezár. A hosszabbított nyitva tartásra az évi öt alkalom
kevés, nem lehet gazdálkodni, főleg nyáron. Ő a rendezvény alkalmával kiment meghallgatni
az üzlet, elé, és tapasztalata szerint nem zavaró a zaj.
Havelant István polgármester elmondja, számtalan bírósági tárgyalás volt már ez ügyben.
Fehér Jánosné jegyző Lukovszki Olivér hozzászólására reagálva elmondja, hogy 2008. előtt
nem volt szabályozás a nyitva tartásra. Az önkormányzat a Pizzériára külön nem alkothat
rendeletet, egy rendelet mindenkire egységesen vonatkozik, nem tehetnek különbséget az
egyes üzletek között.
Szarvas Lászlóné kérdezi a jegyzőt, hogy a bíróság mit határozott ez ügyben?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy amikor névváltozás miatt újra kiadták a működési
engedélyt a Pizzériának, melyet a szomszédnak is megküldtek, ezt megfellebbezte, az akkori
Államigazgatási Hivatal II. fokon helybenhagyta a határozatunkat. Mivel ez nem ért célt,
birtokvédelmi eljárás keretében köteleztem a Pizzéria tulajdonosát, hogy a zavaró
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reklámvilágítás használatát szüntesse meg, ezt a bíróság helyben hagyta, a világítás ettől
kezdve nem üzemelt. Ezt követően a sorozatos zaklatás miatt a szomszédot Kollár János a
Pizzéria akkori üzemeltetője feljelentette. Akkor a bíróság elmarasztalta a szomszédot.
Szarvas Angelika elmondja, hogy szükség van egy kulturált szórakozóhelyre a községben, ne
kelljen a vendégre rászólni este tíz órakor, hogy menjen ki, és egye meg a vacsoráját a
piactéren.
Ferencz Milán javaslata, hogy igény szerint lehessenek nyitva a szórakozóhelyek.
Bánszki Erika és Komoróczki Noémi szerint meg kellene teremteni a feltételeket, hogy a
fiatalok itthon maradjanak, ne menjenek éjszaka más településekre, ha szórakozni
szeretnének.
Bistucz Béláné főmunkatárs elmondja, a törvény szerint az üzlet nyitvatartási idejét a
vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a
kereskedő állapítja meg.
Lőrincz János képviselő javasolja, hogy töröljék el a nyitva tartás szabályozását, de este 11
óra után csak zárt ajtónál hallgassák a zenét a szórakozóhelyeken. Javasolja a rendelet ide
vonatkozó részének eltörlését.
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezető is támogatja, hogy a szórakozóhelyek tovább
lehessenek nyitva.
Pejkó Gábor képviselő elmondja, hogy hiába csökkent a nyitvatartási idő, a probléma nem
oldódott meg. Javasolja, hogy a rendezvények számát ne korlátozzuk.
Berky Ernő bizottsági tag összegzi, hogy akkor közel húsz éve megy a harc, és semmi
kompromisszumot nem lehet velük kötni?
Szarvas Lászlóné elmondja, hogy a Pizzéria nyitásakor megkeresték a szomszédot,
bemutatkoztak, elbeszélgettek vele, azt hitték, hogy nem lesz gond.
Havelant István polgármester kérdezi, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy a randalírozó
személyek idetelepülnek, amikor bezárnak a környékben a szórakozóhelyek?
Ferencz Milán és Szarvas Angelika elmondják, hogy ennek nincs realitása, a renitens
személyeket tudják kezelni.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy eltöröljük a nyitva tartást, a konfliktust a
szomszédokkal a tulajdonosnak kell kezelni. Nem tudunk tenni semmit, ha eltöröljük a
nyitvatartási időt, nem tud mit kezdeni, a sértésekért fel kell jelenteni.
Havelant István
elfogadhatónak.
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Lukovszki Olivér elmondja, hogy a jegyző is korlátozhatja a nyitva tartást egyedi esetekben.
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Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy igen amennyiben a kereskedelemről szóló
jogszabályban meghatározott feltételek megvalósulnak, de itt nem ez a helyzet, itt a
szomszédnak van problémája. A veszélyes mértékű zaj kategóriájában ez a zajhatás nem fér
bele. A zajmérésnek többször utána jártunk, amikor Gyöngyös Város Jegyzőjének
hatáskörébe tartozott, felvettük a kapcsolatot az erre a feladatra kijelölt bizottsággal, arról
tájékoztattak, hogy 24 órára kihelyezik a mérő berendezést, és átlagot számítanak. Tehát egy
autó ajtócsapódást, vagy emberi hangot, illetve halk zenét nem mérnek, az nem ipari zaj és
nem minősül veszélyes mértékű zajnak.
Havelant István polgármester javasolja a rendeletet hatályon kívül helyezését. Ne külön
helyi szabályok, hanem az üzletek működését szabályzó 2005 évi CLXIV törvény és a
210/2009. (IX.29.) kormányrendelet szerint működjenek az üzletek. Ha ezt a jegyző betű
szerint betartatja biztosítva lesz minden érintett érdeke, törvényes keretek között.
Kéri a képviselő-testületet, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy helyezzük hatályon kívül a
2008. évben hozott rendeletet az üzletek nyitva tartásának szabályozásáról.
Domoszló Község Önkormányzatának
10/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló
11/2008. (X. 27,) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezéséről

- körjegyzőség létrehozása
Havelant István polgármester elmondja, hogy bizonyára mindenki figyeli az országos
fejleményeket. Az önkormányzati törvény módosításának vannak tervezetei, ez az
önkormányzati működési forma nem fog fennmaradni. Több verzió is lehetséges 2013-tól.
Járási Hivatalokat alakítanak ki, oda összpontosítva a hatósági munkák jelentős részét. Ez
mellet kialakításra kerülhetnek olyan kb. 5000 fős mikrotérségek ahol annak központjában
lesz minden érdemi ügyintézés. A többi településen, csak a képviselő- testület munkáját segítő
adminisztrátor fog dolgozni. Javasolja, hogy menjünk a dolgok elébe fordítsuk a mi javunkra
a módosítást. A tervezet, hogy egymáshoz közel eső települések hivatalait vonjanak össze. A
ma hatályos törvény szerint alapkitétel, hogy 2000 lélekszámú fölötti település csak központ
lehet. Utolsó lehetőségünk van arra, hogy mi lehessünk a körjegyzőség központja. Törvény
szabályozza ugyanis, hogy június 30-ig kell meghozni a képviselő-testületnek a döntést, hogy
január 1-től körjegyzőséghez akar csatlakozni. Ha kivárjuk a törvényi változást, elképzelhető
egy Abasár, Markaz, Domoszló körjegyzőség, Gyöngyös lesz a járási központ, ez a formáció
nem jó, mivel Domoszló nem lehet központ, mert Abasár nagyobb lélekszámú település.
Ezért javasolja csatlakozni Kisnána, Vécs, Feldebrő Körjegyzőséghez. Ha befogadnak,
Domoszló lehet a központ, így nagyobb esély maradhatna dolgozók további foglalkoztatására.
A képviselő-testület felelőssége, hogy legyen minden itt dolgozónak munkája. Ez az utolsó
pillanat, amikor tudunk olyan lépést tenni, ami ezt elősegítheti. Ezzel Domoszló maradhatna a
központ, közel 5000 fős
lenne a körjegyzőség ami megegyezik a kormányzati
elképzelésekkel. Másik fontos dolog az anyagi része, a körjegyzőséggel ugyanis településünk
évi megtakarítása 3.770 e Ft lenne.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a körjegyzőség működésének lényege, hogy a
településeken megmarad a hivatal, a központban történik a feladatellátás, a többi településen
csak 1-2 fő, ilyen pl. Vécs. A központban igényel több létszámot az ellátás. A körjegyző egy
héten egy napot köteles minden településen tartózkodni. Köteles részt venni személyesen ő,
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vagy a megbízottja, a képviselő-testületek ülésein, és tájékoztatást adni a képviselő-testület
számára. A körjegyzőség központjában történik feladatok ellátása, a többi településen csak az
ügyfélszolgálat van, illetve az önkormányzatok megállapodása alapján úgy tudja, hogy
például Vécsen maradt a gazdálkodás.
Havelant István polgármester elmondja, hogy függetlenek maradnak a települések, a jegyző
koordinálja a működést.
Kérdés, vélemény, hozzászólás?
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag kérdezi, hogy történt-e már konkrét megbeszélés a
három település vezetőjével?
Havelant István polgármester elmondja, hogy ha a képviselő-testület a csatlakozási
szándékról határoz, a három települést írásban megkeressük és ők a testületi ülésükön
határozzák meg, elfogadják-e a csatlakozási kérelmet vagy nem.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy csatlakozás esetén új Alapító Okiratot el kell fogadni,
valamint a hivatal megszüntető okiratát.
Havelant István polgármester elmondja, hogy nekünk kell meghozni a döntést, mi írunk a
három községnek. Mindegyik polgármester tisztában van azzal, hogy mindhárom település
alacsony lélekszámú. Kisnána nem lesz egy évnél hosszabb ideig központ. Nincs más döntési
lehetőségük. Az Abasári polgármesterrel beszélgetést folytattunk, fontolgatta a
körjegyzőséget, de 2000 lélekszám fölött csak központ lehet, és Abasáron és Domoszlón is
2000 fölötti lélekszám van.
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy Feldebrő az egri kistérséghez tartozik, hol lesz a
határ meghúzva? Ha oda csatolják, borult az egész, más lehetőség után kell nézni.
Havelant István polgármester szerint csak abban bízhatunk, hogy meglévő egységekbe nem
nyúlnak bele, de erre nincs semmi garancia. Ha meg sem próbálunk elé menni a dolgoknak,
megint lemaradhatunk. Nagy hiba volt, hogy 2007-ben az akkori testület nem csatlakozott a
körjegyzőséghez. Akkor a központ kialakításhoz komoly pénzeket lehetett lehívni, Kisnána
ebből újította fel a hivatalt és szerelte fel eszközökkel.
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy ha Domoszlón nem lesz jegyző, az jelenleg nem
szerencsés dolog, a szennyvíz kőkemény beruházás. Nem jó döntés előreszaladni. Nem elég a
jegyző munkaideje a településen heti egy alkalommal, több kell.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a tagtelepüléseken 1 napot van, 2 nap a
központban, 1-et pedig megint másik településen.
Berky Ernő bizottsági tag kérdezi, hogy ha a jegyző nem lesz itt, ki fogja helyettesíteni?
Havelant István polgármester elmondja, hogy a helyettesítést a körjegyző szervezi meg
alkalmas dolgozót jelöl ki erre a célra.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy mivel törvényi változás készül, a
konkrétumokat előre nem látjuk. Ha döntünk a csatlakozási szándékról, az még nem kötelez
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minket semmire. Mi már ezzel előre leszünk. Csak szándék bejelentési kötelezettség, amit
június 30-ig meg kell tenni.
Havelant István polgármester azért kell most dönteni, mert a határidő kötelez.
szeptemberben tárgyalja a kormány az önkormányzati törvényt. Amennyiben nem a mi
szándékunk szerint történnek a dolgok, jogunk van úgy dönteni, hogy mégsem akarjuk a
körjegyzőséget. Amíg nincs meg a megállapodás a négy település között, bármikor
visszaléphetünk. A szeptemberi kormánydöntést mindenképpen megvárnánk az aláírással,
akkor látjuk mi van, ha megszületik a törvénymódosítás. Év közben is van lehetőségünk új
körjegyzőséget kialakítani, ez nem dátumhoz kötött, testületi döntés alapján megtehetjük.
Azért javasolja a csatlakozási szándékról való döntést, mert ez időhöz van kötve, ha az a fúzió
jön létre, akkor lépéselőnyben lennénk, más biztosíték nincs.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy ha kinyilatkoztatjuk a szándékunkat, hogy
körjegyzőséget, szeretnénk, akkor magunk dönthetünk.
Havelant István polgármester kérdezi a jegyző véleményét ezzel kapcsolatban.
Fehér Jánosné jegyző elfogadja a testület döntését, ésszerűség, takarékosság szempontjából.
A napi dolgokból megítélve nem látja át, hogy lehet a négy településen maradéktalanul
elvégezni a feladatokat, amennyiben maradnak a jelenlegi hatáskörök. Ha egy héten a jegyző
két napot tölt a központi településen, az arra elég, hogy aláírja a szükséges dolgokat.
Havelant István polgármester szerint a jegyzőnek nem az a dolga, hogy fizikailag mindent
Ő körmöljön. Szervezze, irányítsa és ellenőrizze a hivatalok működését.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy működőképes lehet, de nem egyszerű, főleg azért,
mert az 5000 ember négy településről tevődik össze. Nagyban függ attól az ellátása, hogy
milyen hatásköröket tesznek át a járási hivatalokhoz, ezt pontosan még nem tudni, ha csak az
önkormányzati működés marad helyben, akkor minden további nélkül teljesíthető.
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy létszámelőnyben vagyunk, kivéve Abasárt, de
mellette van még két település Markaz és Pálosvörösmart.
Havelant István polgármester olyan verzió is lehet, hogy a járási központ Verpelét lesz, oda
tartoznánk mi is és akkor Feldebrő is beleférhet. Nem lát biztosítékot semmire, javasolja,
hogy hozzuk meg a döntést a csatlakozási szándékról. A szerződés megkötése nem történhet
meg, a szeptemberi önkormányzati törvény megjelenéséig.
Gyurkó Ernő képviselő kérdezi, hol rögzítjük azt, hogy ha nem a mi szándékunk szerint
történik, akkor nem csatlakozunk?
Havelant István polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyvben.
Kéri, a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak aki támogatja 2012. január 1-től
csatlakozni kívánunk Kisnána – Vécs – Feldebrő körjegyzőséghez.
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Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a
Kisnána, Vécs, Feldebrő Községek Körjegyzőségéhez ( 3264 Kisnána,
Szabadság út 3. ) való csatlakozásról szóló előterjesztést és 4 igen szavazattal 0
nem szavazat ellenében 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2012. január
hó 1. napi hatállyal csatlakozni kíván Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek
Körjegyzőségéhez.
A képviselő-testület megbízza Havelant István polgármestert, hogy a
csatlakozási szándékkal jelen határozat megküldésével haladéktalanul keresse
meg a Körjegyzőség székhelytelepülésének polgármesterét.
A képviselő-testület megbízza továbbá Havelant István polgármestert, hogy a
csatlakozással kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le, azok eredményérőlkülönös tekintettel a körjegyzőség működéséről szóló megállapodás
módosításának feltételeiről - tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: 2011. június hó 30. napja
Felelős: Havelant István polgármester
Havelant István polgármester elmondja, hogy van egy előterjesztés, a Jobbik Domoszlói
Alapszervezetétől, melyről a 2011.V.30. testületi ülésen beszéltünk, Trianoni emlékmű
felállításával kapcsolatosan. Kéri a képviselőket, tegyenek javaslatot a Jobbik helyi szervezete
által benyújtott kérelemben megjelölt emlékmű helyére vonatkozóan.. A májusi ülésen
felvetődött, hogy a Detki út melletti park alkalmas lenne e célra. Az ünnepi szentmise után a
plébános úr javasolta az emlékmű felállítását a templomudvarban.
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag nem javasolja a templomkertben, mert elmondása
szerint arra nem sokan járnak, nyilvánosabb helyet szeretnék elhelyezni.
Lőrincz János és Pejkó Gábor képviselők javasolják, hogy ha a templomkert nem felel
meg, akkor a Detki elágazónál, vagy pedig a lőtérrel szemben lévő zöld területen kellene
elhelyezni.
Gyurkó Ernő képviselő javasolja még a Rákóczi úton a telefon átadó állomás épülete
melletti park részt.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy mikorra készülne el az emlékmű?
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag elmondja, ha van hely, minél előbb felépítik. Mint
már az előző testületi ülésen is említett, Vona Gábor a Jobbik elnöke is jelen lenne az
avatáson. Ez az emlékmű a falu dísze lenne, nem politikai rendezvényeket akarnak ott tartani.
Havelant István polgármester javasolja a Jobbik Alapszervezetének, hogy nézzék meg a
templomkertet is. Három helyszínre van javaslat, mindhármat meg kell nézni, hogy hol
kivitelezhető a legjobban. Véleménye szerint a parkba is tehetnénk, dísze lehetne a falunak.
- rovásírásos tábla felállítása
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag kéri a képviselő-testületet, hogy a településre
bevezető három út mentén rovásírásos helységnévtábla felállítását engedélyezze. Jogilag le
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van rendezve, kb. 30-40.000 Ft-ba kerülne a három tábla, ha a Domoszló helységnévtáblára
lenne téve. E-mailben mindenkinek továbbítja a tervet, minden adattal.
Havelant István polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy mindenki nézze át a
tervezetet, és fontoljuk meg a későbbiekben az előterjesztést.
-

II. Palócolimpiára benevezés

Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Gyöngyöspatán
kerül sor a II. Palóc Parasztolimpia megtartására, melyre meghívást kaptunk, egy 5 fős
csapattal kellene kiállnunk. Kérdezi a képviselőket, állítsunk-e össze egy csapatot, akik
képviselik településünket. Ismerteti a levelet, egy héten belül kell jelentkezni.
Kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2011.
(VI.27.) önkormányzati határozata
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a
javaslatot, és egyhangú 5 igen szavazattal úgy határozott, hogy Domoszló
község 5 fős csapattal benevez a Gyöngyöspatai II. Palócolimpiára.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Miután más téma indítvány nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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