JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30án – szerdán – reggel 600 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő-testület tag név szerint:
Hegedűs Béla, Lőrincz János és Pejkó Gábor képviselő-testületi tagok, valamint
Havelant István polgármester.
Gyurkó Ernő és Kiss Károly képviselők távolmaradásukat bejelentették.
Gyurkó Péter képviselő távolmaradását ismételten nem jelentette be.
Havelant István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 főből 4 fő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné legyen.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2011.
(XI.30.) 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 Bánszki Ervinné.
Havelant István polgármester elmondja, hogy azért kellett rendkívüli testületi ülést
összehívni, mert tegnap érkezett meg a Kormányhivatal állásfoglalása, hogy még ebben
a hónapban tárgyalnunk kell a koncepciót, és a szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése
kapcsán kér a NAV legkésőbb péntekig testületi határozatot arról, hogy ha elkészül a
szennyvízhálózat, üzemeltetését ÁFA köteles vállalkozással fogjuk végeztetni.
1. napirendként javasolja a III. negyedéves költségvetési beszámoló megtárgyalását, 2.
napirendben a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása, 3. napirendi pontban pedig
az egyebek – szennyvízelvezetéssel kapcsolatos határozatok meghozatala, valamint a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat megtárgyalását.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend
megtárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangú 4 igen szavazattal egyetértett.
Napirendek:
1./ III. negyedéves költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Havelant István polgármester
2./ 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Havelant István polgármester
3./ Egyebek
- szennyvízberuházással kapcsolatos határozatok meghozatala
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Havelant István polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy minden képviselőnek
kiküldtük az írásos anyagot a III. negyedéves gazdálkodással kapcsolatosan.
Mindenki pontosan ismeri a valós helyzetet, ebből az tükröződik, hogy kezd látszani a
munkánk eredménye. A III. negyedévet úgy tudtuk zárni, hogy kb. annyi volt a rendelkezésre
álló hitelkeret, amennyi a ki nem fizetett adósság. A fő cél, hogy a közüzemi tartozásunkat
rendezzük. November elején kaptuk meg a következő ÖNHIKI támogatást. Elmondja, hogy
ebből kifizettük az elmaradt élelmiszer számlákat és közüzemi tartozásainkat. Az előző
napon intézkedett, hogy az arra jogosult dolgozók megkapják a még 2010. évben járt, ki nem
fizetett jubileumi jutalmakat. Ezek kifizetése után ismét 10 m Ft mozgásterünk van a
folyószámlánkon. ÁFA visszaigénylés kapcsán az NAV-tól még várunk 2 m Ft-ot.
Kérdezi a jelenlévő képviselőket, kinek van a kiküldött anyaghoz kérdése, javaslata?
Pejkó Gábor képviselő kéri, hogy a jövőben az e-mailen továbbított anyagot más
formátumba kéri átküldeni, mert ezt a programot nem tudja megnyitni.
Havelant István polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak a III.
negyedéves beszámoló elfogadásáról.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. III. negyedéves gazdálkodásáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
2./ 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Heves Megyei
Kormányhivataltól állásfoglalást kért, hogy kötelező-e a 2012. évi költségvetési koncepció
megtárgyalása november 30-ig. A Kormányhivatal állásfoglalása, valamint a szakemberek
véleménye alapján a megadott határidőig a képviselő-testület elé kell terjeszteni a jövő évi
koncepciót. A tavalyi alapján a gazdálkodási előadók összeállították a koncepciót, itt a jövő
évi inflációt lehetett figyelembe venni, ez a koncepció a jövő évi tervezet alapján, mindenféle
háttértudás nélkül készült el.
A ciklus elején is elmondta, hogy a realitás talaján kell maradnunk, azokat a dolgokat kell
megcélozni, aminek a megvalósítására reális esély van. A jövő évben az orvosi rendelőt
tervezzük rendbe hozni amennyiben forrás van rá, ez a pályázati lehetőségektől függ. A jövő
évben szeretné még a Deák téren a piacteret kialakítani, plusz a jelenleg futó dolgokat –
térfigyelő kamera, rendezvénytér stb. - befejezni.
Kérdezi a jelenlévőket, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban van-e
kérdés, hozzászólás.
Amennyiben nincs, kéri, hogy kézfelnyújtással szavazzanak a koncepció elfogadásáról.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2012.évi költségvetési koncepció elfogadására tett javaslatot, és
azt egyhangú 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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3./ Egyebek
-

szennyvízberuházással kapcsolatos határozatok meghozatala
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Víziközmű
Társulás ÁFA visszaigénylése kapcsán most folyik az első ÁFA kifizetési kérelem a Nemzeti
Adó és Vámhivatalnál. A NAV olyan testületi határozatot kért, amelyben az önkormányzat
vállalja, hogy üzemeltetésre átadja a rendszert. Akkor van mód az ÁFA visszaigénylésére, ha
határozatba rögzítjük azt, hogy az üzemeltetést olyan formában fogjuk megoldani, hogy az
ÁFA körös lesz. Az eredeti szerződésben az van, hogy a befejezés előtt 6 hónappal előbb kell
ilyen szolgáltatót találni. De a NAV ettől függetlenül most kéri a határozatot.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
KEOP-1.2.0/B-10-2010-0001. azonosítási számú pályázat megvalósításához
kapcsolódó előterjesztést és egyhangú 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Domoszló községben megvalósítandó szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep
üzemeltetését az alábbiak szerint kívánja biztosítani:
Az Önkormányzat a közművet adóköteles bérbeadás útján fogja hasznosítani,
vagyis közüzemi szolgáltatónak üzemeltetés céljára bérbe adja.
Mivel a beruházás kizárólag adóköteles gazdasági tevékenységet fog szolgálni,
így a beszerzések (igénybevett szolgáltatások) áfája a beruházás folyamatában
levonható, függetlenül attól, hogy az eszköz rendeltetésszerű használatba vétele
mikor történik meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Havelant István polgármester elmondja, hogy szintén a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik
a második határozat meghozatala is. Elmondja, hogy időszakonként jelentést kell küldeni a
közreműködő szervezetnek. Itt írtak elő hiánypótlást, ezek közül egyik az volt a honlapunkat
akadálymentessé kell tenni, ez meg is történt. A másik pont a fogyatékkal élő családokat
előnybe részesítése a bekötéseknél.
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szennyvízpályázattal
kapcsolatosan a benyújtott projekt előrehaladási jelentéshez hiánypótlásként kéri az Energia
Központ Nonprofit Kft, hogy az önkormányzat határozza meg a pályázatban vállaltaknak
megfelelően a fogyatékkal élők előnybe részesítésének módját.
Ezért javasolja a képviselő-testületi határozatba foglalni, hogy a kivitelezési munkái során az
ingatlanok élőre kötésének vonatkozásában az önkormányzat a nagycsaládosokat és a
fogyatékkal élőket előnyben részesíti oly módon, hogy az elkészült hálózatra először a
nagycsaládosok és a fogyatékkal élők ingatlanit köti rá.
Havelant István polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
Domoszló Községi Önkormányzat
(XI.30.) önkormányzati határozata
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Képviselő-testületének

164/2011.

Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
javaslatot és egyhangú 4 igen szavazattal úgy határozott, a „Domoszló Község
szennyvízelvezetése és tisztítása” című KEOP-1.2.0/B-10-2010-0001 azonosító
számú projekt kivitelezési munkái során az ingatlanok élőre kötésének
vonatkozásában a nagycsaládosokat és a fogyatékkal élőket előnyben részesíti
oly módon, hogy az elkészült hálózatra először a nagycsaládosok és a
fogyatékkal élők ingatlanait köti rá.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Fehér Jánosné jegyző a képviselő-testület elé terjeszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kérelmeit. 9 pályázat érkezett, az idén szabályoztuk a
szociális rendeletünkben a támogatás megítélésének szabályait, ennek megfelelően az a
hallgató részesülhet támogatásban, akinek a családban az egy főre jutó jövedelme az öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, ami jelenleg 42.750 forint.
3 fő igénylő egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 42.750 forintot, 6 fő pedig
meghaladja. A rendelet szerinti jövedelemhatár alapján három főnek lehet megállapítani
támogatást.
Havelant István polgármester mivel a támogatás feltételeit a rendelet szabályozza, e szerint
Berki Lili Roxána, Csordás Boglárka, Unger Alíz Katalin jogosult a támogatásra.
Fehér Jánosné jegyző Hegedűs Béla alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a
támogatási összeg 5.000.- Ft-ig adható, az önkormányzat korábban 1.000.-Ft-ot adott.
Pejkó Gábor képviselő javasolja, hogy mivel ilyen kevés a támogatható létszám, javasolja
2.000.-Ft/fő/hóra emelni a támogatást.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy ezen kívül a kérelmeket szociális rászorulás alapján
rangsorolni kell a szociális rendeletünk alapján.
Havelant István polgármester kérdezi, hogy Csordás Boglárkánál reálisak-e az adatok ami a
kérelemben fel van tüntetve?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján igen.
Havelant István polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a támogatás 2.000.-Ftra emelésével, kézfelnyújtással szavazzon.
Kéri a jegyzőt, hogy Csordás Boglárka kérelménél a benyújtott dokumentumok valódiságát
vizsgálja meg, és amennyiben azok helyesek, kapja meg a támogatást.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat havi
támogatásának emelésével, és egyhangú 4 igen szavazattal úgy határozott,
hogy az eddigi 1.000.- Ft/hó támogatást 2.000.-Ft/hó támogatásra emeli.
A képviselő-testület azon kérelmezőket, akiknek családjában a havi egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át, 10
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hónapon át havi 2.000.- Ft, azaz Kettőezer forint önkormányzati támogatásban
részesíti.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett
azon igényeket, melyek esetében az egy főre jutó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 150 %-át és egyhangú 4 igen 0 nem szavazattal 0 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
Domoszló Község Önkormányzatának a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 8/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete 19. § alapján
támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
Havelant István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy még két alapító okirat
módosítás megtárgyalása szükséges. Kéri a jegyzőt, hogy ismertesse a módosítási
javaslatokat.
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülésen
elfogadta a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről szóló okiratot. 2012.
január 1-től ez a hat szakfeladat átkerül a körjegyzőség alapító okiratába, amit el kell látnia, az
összes többi szakfeladatnak, ami eddig a Polgármesteri Hivatal alapító okiratába szerepelt, át
kell kerülnie január 1-től az önkormányzat SZMSZ-ének mellékletébe. Így tudjuk ellátni az
összes többi feladatot, illetve a szakfeladatok kiegészülnek a statisztikai tevékenységgel.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011. (XII.5.) a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 2/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Domoszló Község Polgármesteri Hivatalának alapító okiratárának
módosítására vonatkozó előterjesztés és egyhangú 4 igen 0 nem és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
1. Az alapító okirat 5. pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki:
841173 Statisztikai tevékenység
Az alapító okirat módosításait 2011. november 30-tól kell alkalmazni. Az
alapító okirat más pontjai változatlan formában hatályban vannak.
Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint
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Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az ASZK alapító okiratának 6. pontja
és az ÁMK alapító okiratának 10. pontja alapján az önállóan működő intézmények
gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. 2012. január 1-jétől a gazdálkodással
kapcsolatos tevékenységet a körjegyzőség fogja ellátni, ezért ezeket a pontokat módosítani
szükséges.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Domoszló Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirata módosítására vonatkozó
előterjesztést és egyhangú 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
1. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. Az intézménygazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait
Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége látja el.
2. Az alapító okirat módosítása 2012. január 1-én lép hatályba. Az alapító
okirat más pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2011.
(XI.30.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Domoszlói Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosítására
vonatkozó javaslatot és egyhangú 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az
alábbiak szerint módosította:
1. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10./ Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége látja el.
2. Az Alapító Okirat módosítása 2012. január 1-én lép hatályba. Az alapító
más pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
Miután más téma, indítvány nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
Kmft.
Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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