JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 19én – hétfőn – 1800 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő-testület tag név szerint:
Hegedűs Béla, Pejkó Gábor és Lőrincz János képviselő-testületi tagok, valamint
Havelant István polgármester.
Kiss Károly és Gyurkó Ernő képviselők bejelentették távolmaradásukat.
Gyurkó Péter képviselő távolmaradását ismételten nem jelentette be.
Havelant István polgármester köszönti a képviselőket és a meghívott vendéget.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselők közül 4 fő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Bánszki Ervinné legyen.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2011.
(IX.19.) 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 javasolja, hogy az előre kiküldött meghívóban szereplő
napirendeket tárgyalja meg a testület.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2011.
(IX.19.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendre tett
javaslattal egyhangú szavazattal egyetértett.
1./ Opel személygépkocsi értékesítése
Előadó: Havelant István polgármester
2./ Szeptember 24-i szüreti rendezvény
Előadó: Havelant István polgármester
Havelant István polgármester napirend előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy korábbi
testületi ülésen a képviselők döntöttek a Wekerle Sándor alapkezelőhöz benyújtott pályázat
szociális földmunka programban való részvételen. A pályázaton 4 m Ft összegre pályáztunk.
Vállaltuk, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 4 ha területet megművelünk, azon
zöldségféléket termesztünk és ezen a területen közcélú munkásokat foglalkoztatunk. Ehhez 16
embert fogunk alkalmazni. A pályázaton nyertünk 1,8 m Ft támogatást, vetőmagra,
művelésre. A bérezés a közmunkaprogram keretén belül történik, amit a Munkaügyi Központ
támogat. A földmunka program lebonyolításához Bánszki Erika mezőgazdasági mérnök
személyében megtaláltuk a megfelelő szakembert, aki a csapatot teljes hatáskörben irányítja.
Hegedűs Béla alpolgármester kérésére elmondja, hogy ez a terület a település keleti részén, a
Pántlika úton van.

Ez egy 10 ha-os, részben közművesített terület, lakóterület kialakítására lett tervezve, de
ennek belátható időn belül nincs realitása.
Olyan zöldségfélét szeretnénk termelni, ami jól eladható, nem veszteséges. Pl. hagyma, tök
stb.
Ez a 10 ha-os terület jelenleg egy helyi juhtenyésztőnek van bérbe adva legeltetésre, hogy ne
az önkormányzatnak kelljen rendbe tartani.
1./ Opel személygépkocsi értékesítése
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy hónapokkal ezelőtt
kiadta a Pénzügyi Bizottságnak feladatul, hogy dolgozzák ki az Opel hasznosításának
lehetőségét. Elmondja, hogy ez év március 15-től az ebédszállítás leállításra került, amit addig
az Opel gépkocsival végeztünk. Ez időtől a konyha végzi a kiszállítást, ami szerződés szerint
eddig is az ő feladata lett volna. A visszaellenőrzött a menetlevelekből, megállapítható, hogy
átlagban napi 36 km volt a futásteljesítmény, ami indokolatlan. Ettől az időponttól a belső
használatát korlátoztam. Azóta a garázsban áll az autó.
A Pénzügyi Bizottság foglalkozott a hasznosítás lehetőségével, de konkrét javaslatot még nem
sikerült kidolgozni.
Elmondja, hogy sokba kerül az autó lízingje, ami 2012. augusztusában jár le. Öt évvel ezelőtt
egy olyan szerződést kötött az akkori képviselő-testület a Lombarddal, ami havi 48.000.-Ft-ba
kerül az önkormányzatnak, ugyanis ennyi a lízingdíj havonta. Ez mellett, lejáratkor egy
összegben kell kifizetnünk az árfolyam különbözetet, ami már most 768 e Ft. Fizetjük a 27 e
Ft cégautó adót, a casco-t, a kötelező biztosítást.
A banknak a mostani állás szerint 1.360 e Ft-ot kellene fizetni, ha most szüntetjük meg a
hitelt. Megkerestem Sztankó Józsefen keresztül a Kazincbarcikai céget, ahonnan az autót
vettük, ők az autóra 1.250 e Ft-os vételi ajánlatot tettek.
Ha 150 e Ft-ot kifizetünk, akkor megtakarítunk 1,8 m Ft-ot. Jövőre emelik a cégautó adót,
biztosítást, cascot, tehát mint az előbb is említettem, egy év alatt még kb. 2 m Ft-ot kellene
fizetnünk.
A képviselő-testület felhatalmazása alapján a gépkocsi hirdetése megtörtént, 1.600.000.-Ft
vételárat szabtunk meg, igen nagy az érdeklődés az autó iránt. Előbb azonban a tulajdonunkba
kell, hogy kerüljön, ezért a hátralévő tartozást ki kell egyenlíteni. Van egy komoly vevő,
foglalót kérünk tőle, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy eladjuk, és a banki ügyletek
lezajlása után a vevő elviheti az autót. A Pénzügyi Bizottság Elnöke, Kiss Károly is ezt a
megoldást támogatja.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy az autó 1.600.-Ft eladási ára megfelelő. Négy
évvel ezelőtt az akkori képviselő-testületet többször összehívtuk ez ügyben, akkor 2,5 m Ftért vettük az autót. Ha most nem adjuk el, akkor az autó a lízing lejártakor az árfolyam
különbözettel 5 m Ft-jába fog kerülni az Önkormányzatnak.
Jelenleg semmi szükségünk nincs az autóra. A tavaszig kb. 40-50 embernek hordták vele az
ebédet.
Az alpolgármester elmondja, hogy annak idején ő javasolta, hogy kisebb autót vegyenek, mert
a régi Nissan autóval már életveszélyes volt a közlekedés. Kellett egy jobb autó, de nem ilyen
áron.
Abban az időben nem volt az önkormányzatnak pénze, hiányt hiányra halmoztunk, hitelt
hitelre vettünk fel. Az elmúlt nyolc év költségeit fizetjük most, jó, hogy ha így ki tudunk
jönni ebből az ügyből. Támogatja az autó eladását.
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Klingler Tamás bizottsági tag elmondja, hogy ez a legjobb kiszállási mód ebből az ügyből.
Jövőre emelkednek a havi kötelező díjak, így az autó fenntartása is egyre többe kerülne.
Lőrincz János képviselő szerint is ez a legjobb megoldás, javasolja az autó eladását.
Havelant István polgármester elmondja, hogy ne vitassuk az akkori döntés helyességét, van
egy helyzet, ezt orvosoljuk, az Opel eladásával 2 m Ft-ot takarítunk meg.
Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon az Opel értékesítésével
kapcsolatosan.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2011.
(IX.19.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott
javaslat alapján egyhangú 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Opel Astra Caravan személygépkocsit
1.600.000.-Ft, azaz Egymillió hatszázezer forint eladási áron értékesíti. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az adás-vételi szerződés
Megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ Szeptember 24-i szüreti rendezvény
Havelant István polgármester felkéri Tőzsérné Zaja Ildikó főszervezőt, hogy a szeptember
24-i Szüreti Nap rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan adjon tájékoztatást a képviselőtestületnek és a jelenlévő vendégeknek.
Tőzsérné Zaja Ildikó főszervező tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Szüreti Nap 2011.
szeptember 24-én – szombaton – lesz megtartva a Deák téren. A rendezvény szüreti
felvonulással kezdődik, amely a Kiskápolnától indul 11 órakor, a Kossuth úton a Deák térig.
Felvonulnak: a polgármester, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok, jegyző, az
önkormányzat meghívott vendégei, az iskolások, óvodások, az Alapszolgáltatási Központ,
babakocsisok, traktorosok, vadászok, Jázmin néptáncegyüttes, Vadrózsák, Egri
cigányzenekar. A buszmegálló előtt a Jázmin néptáncegyüttes rövid műsort ad.
A Deák téren 12.05 órakor megnyitó beszédet mond Havelant István polgármester. A
megnyitó után a néptánccsoportok, a Nefelejcs Népdalkör, a Szűcsi Népdalkórus műsort ad.
16 órakor kezdődik a szüret szépe, és a szüret legerősebb embere választás. 17 órakor
autentikus cigánytánc, majd 18.30 órakor Tarnai Kiss László nótaénekes műsora következik..
Folyamatosan lehet vásárolni az Alapszolgáltatási Központ tagjai által készített házi
süteményeket, ezen kívül a mézes, hímzős, szövős, csuhés, fazekas tárgyak készítőinek
termékeit lehet megtekinteni és megvásárolni. Részletes vázlatrajz készült, hogy a rendezvény
helyszínén mi hová kerüljön.
A rendezvény az Általános Művelődési Központ és az Ügyrendi, Szociális, Ifjúsági és
Sportbizottság szervezésében kerül lebonyolításra. Elmondja tovább, hogy a részletes
programok az önkormányzat honlapján, és a forgalmasabb helyeken, buszmegálló, ABC,
posta plakát és szórólap formájában megtalálható, valamint a hangos bemondón napi több
alkalommal hirdetve van.
Nagyon örül, hogy ilyen sok résztvevő lesz a rendezvényen.
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Havelant István polgármester elmondja, hogy a színpad olyan legyen, hogy a műsort adók
kényelmesen, balesetmentesen tudjanak rajta fellépni.
Lőrincz János képviselő elmondja, hogy mivel ő is tagja volt a néptánccsoportnak,
tapasztalatból tudja, hogy a 12 x 6 m-es színpad elég lesz a táncosoknak a fellépésekre.
Havelant István polgármester elmondja, hogy mivel a mobilszínpad megépítésére
pályázaton nyertünk támogatást, szükség van az elszámoláshoz fotókra is. Az a kérése, hogy a
színpadot teljes nagyságában rakjuk össze.
Tőzsérné Zaja Ildikó főszervező elmondja, hogy a tájékoztató feliratok elkészültek. Nyolc
sátorra lesz szükség a rendezvény napjára. Az Alapszolgáltatási Központ tagjai felajánlották,
hogy a szőlőtaposáshoz és sotuláshoz leszüretelik a szükséges mennyiségű szőlőt.
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezetője elmondja, hogy a szüretelést leszervezte, a
tagok tudnak róla, az adott időben leszedik a szőlőt.
Havelant István polgármester külön köszönti a Hegyközségtől jelenlévő hegybírót,
Koklács Lászlót és a Habók Lászlónét, akik aktívan részt vesznek a rendezvény
szervezésében és lebonyolításban egyaránt.
A neves fellépővel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, ezért arról jelen pillanatban
konkrétumot még nem tud mondani.
A szőlőszedéssel kapcsolatban fel kell venni a Munkaügyi Felügyelőséggel a kapcsolatot, be
kell jelenteni, hogy szüretelni fogunk, hogy ne egy esetleges ellenőrzéskor kelljen
magyarázkodni. Kéri a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Fehér Jánosné jegyző kéri az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét, hogy adja meg a
szüretelendő szőlőtábla helyét, helyrajzi számát, hogy a szükséges intézkedést meg tudja
tenni, ha esetleg ellenőrzésre kerülne sor a Munkaügyi Felügyelőség részéről.
Suha József domoszlói lakos cigányzenész kéri a polgármestert, hogy amint azt előzőleg
megbeszélték, az egri cigányzenekar szállításáról szíveskedjen gondoskodni.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a zenekar szállítása meg lesz oldva,
önkormányzati dolgozó megy értük gépkocsival.
Tőzsérné Zaja Ildikó főszervező tájékoztatja a jelenlévőket, hogy minden fellépő csoportnak
és a vendégeknek lesz egy helyi koordinátora, akik a rendezvény ideje alatt a csoportok
mellett lesznek, és kísérik őket.
Havelant István polgármester elmondja, hogy várható az erdélyi KárásztelekSzilágydomoszló községből négy fő, a polgármester úr elfogadta a meghívásunkat.
Krasznahorkaváralja Önkormányzatától még várjuk a visszajelzést, hogy jönnek-e és hány
fővel.
Vitovszky Sándor a Nyugdíjas Egyesület elnöke javasolja a jelenlévőknek, hogy olyan
neves fellépő legyen a rendezvényen, aki műsort ad, és színvonalas előadást produkál, ne
sajnáljuk rá a pénzt.
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Koklács László hegybíró elmondja, hogy örülnek a rendezvénynek, a Hegyközség felajánl a
vendégek részére ajándékként palackos bort, vagy más ajándékot mintegy 50 e Ft értékben
támogatásként.. A Hegyközség sátrában a helyi gazdák borait kóstolhatják a rendezvényen
résztvevők.
Havelant István polgármester megköszöni a Hegyközség felajánlásait, köszöni a
megjelenteknek a részvételt.
Miután más napirend téma nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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