JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 5én – hétfőn – 1500 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő-testület tag név szerint:
Hegedűs Béla, Gyurkó Ernő, és Lőrincz János képviselő-testületi tagok, valamint
Havelant István polgármester.
Kiss Károly és Pejkó Gábor 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 128/2011.
(IX.5.) 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
napirendet módosítani szükséges.
Fehér Jánosné jegyző az Egyebek napirendi pontba javasolja még megtárgyalni a
Református Egyház kérelmét, domoszlói Postaépület ingatlanviszonyának rendezését,
Markaz község Rendezési Terv módosításának jóváhagyását, Körjegyzőség
megalakítása valamint a Búcsúi helypénz összeszedésére kérelmek elbírálását.
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag javasolja a képviselő-testületnek a Trianoni
emlékmű helyének megválasztását.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2011.
(IX.5.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend
módosítására vonatkozó javaslatokkal egyhangú szavazattal egyetértett.
1./ Rendezési Terv módosításának jóváhagyása
Előadó: Dr. Veres Zoltán
okleveles építészmérnök, vezető településtervező
2./ Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának értékelése
Előadó: Havelant István polgármester
Kelepecz Róbertné gazdálkodási előadó
3./ Egyebek

- Református Egyház kérelme
- Markaz község Rendezési Terv módosításának jóváhagyása

- Domoszlói Postaépület ingatlanviszonyának rendezése
- Búcsúi helypénz összeszedésére kérelmek
- Körjegyzőség megalakítása
- Trianoni emlékmű helyének megválasztása
1./ Rendezési Terv módosításának jóváhagyása

Havelant István polgármester felkéri Dr. Veres Zoltán okleveles építészmérnököt, vezető
településtervezőt, szíveskedjen a képviselő-testületnek összefoglalni Domoszló Község
Rendezési Terve módosításának lépéseit, illetve befejező szakaszát.
Dr. Veres Zoltán okleveles építészmérnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző
testülettől 2009. évben kapott megbízást a Rendezési Terv módosítására. 2010. évben az első
egyeztetések alapján, a képviselő-testület a hat témában való módosítást jóváhagyta.
A végleges terv jóváhagyásához kétszeri hatósági egyeztetés szükséges. A közzétételi idő,
valamint az önkormányzati választások miatti eltolódás következtében csúszott a terv
módosításának elfogadása, ezért nem került még jóváhagyásra.
Mint ismert, a község sikeresen pályázott a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére valamint
térségi szennyvíztisztító-telep megépítésére. A tisztítótelep megépítésére az önkormányzat
megvásárolt egy külterületi földrészletet. Mivel a Tarnóca patak menti területen ökológiai
folyosó húzódik, a Bükki Nemzeti Park nem értett egyet a Rendezési Terv módosításával. A
polgármester úr közbenjárására még is engedélyt adott a hatóság a szennyvíztisztító
megépítésére, erre a területre oly módon, hogy a patak mentén ötven méteres sávon belül nem
végezhető építési munka, illetve a munkavégzés idejét is előírták. Közmeghallgatást
tartottunk település rendezési tervének módosítása kapcsán.
Most kerülhetett sor arra, hogy a testület tárgyalja meg és hagyja jóvá véglegesen a
módosítást. A Szerkezeti tervi módosítást határozattal kell majd jóváhagyni, a Szabályozási
terv módosítását a Helyi Építési Szabályzattal együtt helyi rendeletben kell elfogadni.
Hat témában lenne a Rendezési Terv módosítva, melyeket röviden ismertet képviselőkkel:
-

-

-

Táncsics út északi része; a külterületi bevonással bővített terület lakóterület lesz.
A Petőfi és Széchenyi út nyugati teleksora csúszásveszélyessé lett nyilvánítva ezen
módosítás során a geológiai szakvélemény, illetve a geológiai szolgálat által megadott
csúszásveszély a Petőfi út 182.; Széchenyi út 54. és Hunyadi út 42. sz. házat miatt.
A Vörösmarty tér részben belterületre, részben külterületre eső foghíj-sáv lakótelkei a
geometriai adottság szerintiek. Itt is alacsonyabb a beépítési százalék.
Keleti, új lakóterület: A területet átszelő 20 kV-os villamos távvezeték áthelyezése
megtörtént, mely az eredeti rendezési tervtől kissé eltérő, itt a zöld terület lett
áthelyezve.
Tó környéki zártkertek: az eredeti, teljes közmű ellátási előírást kérésre enyhültek,
mely szerint elégséges a vezetékes villamosenergia-ellátás és a vízellátás.
Bem út 4. sz. melletti „ulicska” az eredeti terv szerint megmaradó gyalogutas feltárás
mind járműforgalomi, mind a közművesítés szempontjából nehézséget okoz,
ugyanakkor a kiszolgálandó telkek kicsik, egy épületet már elbontottak, egy épület
huzamosabban lakatlan. Ezért indokolt az öt darab ingatlanra az építési tilalom
elrendelése.

Összességében hat pontban foglalta össze az érdemi módosításokat. Illetve hetedikként a
szennyvíztisztító telep megépítése miatt is szükség volt a módosításra.
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ismerjük meg Bernáth Mihály állami főépítész úr
önkormányzatnak írásban megküldött véleményét a Rendezési Terv módosításával
kapcsolatban.
Fehér Jánosné jegyző ismerteti a képviselő-testülettel Bernáth Mihály állami főépítész
levelét Domoszló Község Rendezési Tervének módosításával kapcsolatosan. /Levél a
jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Havelant István polgármester megköszöni a mérnök úr tartalmas tájékoztatóját. Kéri a
képviselőket, akinek hozzászólása, kérdése van, tegye meg.
Berky Ernő bizottság tag kérdezi, hogy a tókörnyéki zártkertek szigorú közművesítésére
vonatkozó előírásokat kiknek a kérésére enyhítették?
Akinek a tó mellett van telke, és épületet szeretne rá építeni, annak a zárt szennyvíztárolót
saját költségén kell megépíteni? Azért kérdezi, mert nem szeretné, ha ebből később probléma
lenne, és esetleg az önkormányzattól kérne hozzájárulást.
Kérdezi továbbá, hogy a szennyvízszippantós autóra a későbbiekben szükség lesz-e?
Dr. Veres Zoltán építészmérnök elmondja, hogy 25 m3-es zárt tárolót kell kialakítani, aki
épületet szándékozik emelni a telkén, ez kb. 2,5 m Ft-ba kerülhet.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a tóparti telek tulajdonosai kérték, hogy a víkendházak
építésére szigorú szabályain könnyítsünk. Több tulajdonos is eladta már a tóparti telkét, de az
új tulajdonosok is kérték az építési szabályok enyhítését.
Szennyvízszippantó autóra a szennyvízhálózat kiépítése után is szükség lesz, mert ahol nem
lesz a csatorna bevezetve, pl. külterületi ingatlan, azoknak is el kell szállíttatni a szennyvizet,
és számlával kell igazolni annak a tisztítótelepre történő szállítását. A tó környékére nem
lehetett tervezni a szennyvízhálózat kiépítését, mert elő közművesítésnek minősült volna
csakúgy, mint a keleti lakóterüelten.
Havelant István polgármester elmondja, hogy fontosnak tartja, hogy tisztázódjon, kinek a
kérésére került be az építési könnyítés a rendezési tervbe. Ezt a tervmódosítást még az előző
testület rendelte meg, 2009-ben.
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy 2008-ban, vagy 2009-ben közmeghallgatáson kérték
ezt a módosítást.
Berky Ernő bizottsági tag véleménye szerint a telek drágább lesz, ha ott is tervezik a közmű
kiépítését. 1-2 m3 derítőkkel meg lehet oldani a szennyvíz tárolását. Az emberek ne érezzék
magukat becsapva, de mindenképpen el kell kerülni, hogy a szennyvizet esetleg a tóba
engedjék.
Dr Veres Zoltán okleveles építészmérnök elmondja, hogy a tó vizének és környékének a
szennyezése megengedhetetlen.
Három lehetséges megoldás van:
- az önkormányzat kiépíti az utat, ezáltal adót vet ki a költségek beszedésére;
- aki kiépíti, az saját költségen beruházást végez, közművesít;
- a kettő ötvözése, az önkormányzat és az építtető közösen beruház.
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Hegedűs Béla alpolgármester szerint, ha feloldjuk az építési tilalmat, és a telektulajdonos
esetleg kutat fúr, zárt tárolót épít, akkor a villanyvezeték kiépítését nem követelheti az
önkormányzaton?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy nem követelheti, saját magának kell megoldani a
villanyvezetést is.
Dr Veres Zoltán okleveles építészmérnök elmondja, hogy a költségeket annak a kötelessége
fizetni, aki érdekében a beruházás történik.
Havelant István polgármester
Kérdezi a jegyzőt, hogy tóparti telkeken már eddig létrehozott épületeknek van-e érvényes
építési engedélyük?
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy ezt a Gyöngyösi Építéshatósági Irodától meg kell
kérdezni, mivel az engedélyeket ők adják ki.
A szerkezeti tervet a testületnek határozatban kell jóváhagyni, ezt követően a rendeletet
elfogadni.
Havelant István polgármester kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a módosítással,
kézfelnyújtással szavazzon.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2011.
(IX.5.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzata megtárgyalta a Szerkezeti terv
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Domoszló Község Önkormányzata 4 igen egyhangú szavazattal
jóváhagyta az önkormányzat módosított Szerkezeti tervét.
Határidő. értelem szerint
Felelős: polgármester

Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011.(IX.06.)
önkormányzati rendelete
Domoszló Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006.
(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Dr. Veres Zoltán okleveles építészmérnök elmondja, hogy a Rendezési Tervet is ők
készítették, örömmel vállalták a módosítás elkészítését is, ezáltal korszerűsítve lett a
Rendezési Terv. Megköszöni az önkormányzat és a jegyző asszony közreműködését. Reméli,
hogy a település élvezi a Rendezési Terv jótékony hatását, és ne csak a szigorú előírásokat
lássa benne.
2./ Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának értékelése

Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mindenki megkapta
az I. félévi gazdálkodásról szóló anyagot a mellékletekkel együtt.
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Megkérdezi Kelepecz Róbertné gazdálkodási előadót, van-e kiegészítése a kiküldött
beszámolóval kapcsolatosan.
Kelepecz Róbertné gazdálkodási előadó elmondja, hogy az írásos anyaghoz nem kíván
kiegészítést fűzni.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi a gazdálkodási előadót, hogy a mai nappal bezárólag
milyen összegre tehető az önkormányzat kifizetetlen számlája?
Kelepecz Róbertné gazdálkodási előadó elmondja, hogy ez a tétel a szöveges beszámoló
harmadik oldalán található.
Havelant István polgármester elmondja, hogy beszámoló a 2011. június 30-i állapotot
tartalmazza. Azóta lényegesen javult a kép.
Az előző ÖNHIKI pályázaton nyert támogatásból kifizettük a számlatartozások jelentős
részét, a konyha felé vannak még a nyári számlák, amivel tartozunk.
A közüzemi számlákat időben, késedelmi kamat fizetése nélkül tudjuk rendezni, a
folyószámlánkon jelen pillanatban 8300 e Ft a felhasználható hitelkeret, amit igyekszünk
folyamatosan tartani, hogy legyen mozgásterünk. Meghozott költségcsökkentő intézkedéseink
hozadéka a II. félév utolsó negyedévében lesz kézzelfogható. Nyugdíjba vonult a kulturális
menedzser és a vezető óvónő, de egy fővel csökken az idősotthon létszáma is. A tanári kar
létszámát egy fővel csökkentettük szeptembertől és az ÁMK területén további egy fővel fog
csökkenni a létszám. A feladatokat a munka belső átcsoportosításával, ésszerűsítésével
végezzük el, a kiesett létszámot nem fogjuk pótolni.
Lőrincz János képviselő elmondja, hogy a július 20-i önkormányzat épületeit ért viharkárok
rendezésével is lett bevétele az önkormányzatnak.
Havelant István polgármester elmondja, hogy ez az összeg már a II. félévre vonatkozik. 970
e Ft kárösszeget állapított meg a biztosító, melyet már megkaptunk. Ebből az összegből
kifizettünk 260 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatalban lévő telefonközpontra, mely villámcsapás
következtében tönkrement.
Az önkormányzat többi épületében is keletkeztek károk, ezek egy része már helyreállításra
került, a többi kár helyreállítása is folyamatosan történik. Mivel a károk elhárítását saját
karbantartónk és közmunkásaink végzik, így ebből a pénzből még helyre tudjuk állítani a
lepusztult ifjúsági házat a gázfűtés bevezetésével együtt.
Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadását.
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen, tolmácsolja javaslatát, miszerint
a 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(IX.05.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról, és önkormányzat 2011.
költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításról
/A rendelet módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
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3./ Egyebek
-

Református Egyház kérelme

Fehér Jánosné jegyző ismerteti a képviselő-testülettel a Református Egyház levelét, melyben
az önkormányzat erkölcsi támogatását kérik pályázati céljuk megvalósításához. Részletesen
ismerteti a kérelmet.
Havelant István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Egyház egy együttműködési
megállapodást kér az önkormányzattól, mert pályázni szeretnének, és a megállapodásra azért
van szükség, hogy ezzel is dokumentálják, hogy sikeres pályázat esetén arra használják a
támogatást, amit a pályázati kiírás tartalmaz.
Pályázatok benyújtása alkalmával hasonló dokumentumokra az önkormányzatnak is volt már
szüksége, pl. civil szervezetek együttműködéséről szóló megállapodásról. Véleménye szerint
ez jó cél, nem látja akadályát a dokumentum kiadásának, támogassuk őket az elképzeléseik
megvalósításában.
Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon az együttműködési
megállapodásról.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2011.
(IX.5.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzata megtárgyalta a Református Egyház
kérelmét, és 4 igen egyhangú szavazatás mellett úgy döntött, hogy
támogatja a Református Egyház elképzeléseit és az együttműködési
megállapodás megkötését.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
-

Markaz Község Rendezési Terv módosításának jóváhagyása

Fehér Jánosné jegyző részletesen ismerteti a képviselő-testületnek a Markazi Önkormányzat
levelét, melyben kérik a környező települések véleményét Markaz Község módosításának
jóváhagyásához. Elmondja, hogy a Rendezési Terv Domoszló községet nem érinti, javasolja,
hogy ne akadályozzuk a Rendezési Tervük módosítását, mivel 15 napon belül kell
megküldeni a hozzájárulást.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. zagytározót épít, ez
érinti Markaz község települését, ezért van szükségük a Rendezési Terv módosítására.
Domoszlót nem érinti, ezért javasolja Markaz Község Rendezési Terv módosításának
elfogadását.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2011.
(IX.5.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzata megtárgyalta Markaz Község
Rendezési Terv módosítására vonatkozó javaslatot, és
4 igen egyhangú szavazatás mellett úgy döntött, hogy támogatja a
módosítást.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
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-

Postaépület ingatlanviszonyának rendezése

Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szükséges a Domoszló-i
postaépület tulajdonviszonyának rendezése. Ez a terület jelenleg az önkormányzat
tulajdonában van. Polgármester úr kérte, hogy ezt jelezzük a Posta felé. A postától az a
választ kaptuk, hogy ők igényt tartanak erre a területre.
Felkértük Dr. Szabó Gyula ügyvédet, hogy foglaljon állást ez ügyben, mi az önkormányzat
lehetőségei, kérhetünk-e bérleti díjat, mivel már 30 éve ingyenesen használják a területünket.
Felolvassa a képviselő-testületnek Dr. Szabó Gyula ügyvéd levelét, melyben az ügyvéd leírja,
hogy nem javasolja, hogy bérleti díjat szedjen az önkormányzat, mivel a posta az egykori
községi tanács által kötött megállapodás alapján ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogot
szerzett, ezért javasolja átadni a postának a területet.
Havelant István polgármester elmondja, hogy amikor szembesült azzal, hogy a posta
épülete jelenleg is a mi területünkön van, írt egy levelet a postának és kérte, hogy 30 évre
visszamenőleg fizessék ki a használati díjat. A posta válaszában megküldte a 30 éve
megkötött jogérvényes megállapodást. Az akkori VB. titkár elcserélte a Rákóczi úton lévő
régi postaépület területét a postával, melynek a tulajdoni lap átvezetése maradt el, de az akkor
megkötött szerződések sajnos érvényesek és a terület a posta tulajdona. Az más kérdés, hogy
a cserébe kapott telekre később a titkár saját célra lakást épített. Kéri a képviselők
véleményét.
Hegedűs Béla alpolgármester javasolja, hogy írassuk a posta nevére a területet, ne
pereskedjünk a Postával.
Havelant István polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2011.
(IX.5.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzata megtárgyalta a Posta épület tulajdoni
viszonyainak rendezésére vonatkozó javaslatot, és egyhangú 4 igen szavazattal
úgy határozott, hogy a korábbi megállapodásokat figyelembe véve térítés
mentesen (ingyenesen) a Magyar Posta tulajdonába adja a posta épülete alatti
területet.
Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdon rendező okiratot aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
-

Búcsúi helypénz beszedésére benyújtott kérelmek

Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2011. évi búcsú
helypénzének összeszedésére két kérelem érkezett. Az Óvodai Szülői Munkaközösség még az
előző búcsút követően, 2010. október 20-án nyújtotta be kérelmét, a Polgárőr Egyesület pedig
2011. július 13-án. Javasolja eldönteni, hogy melyik kérelmező kapja meg a lehetőséget, hogy
beszedje a helypénzt. Ismerteti a képviselőkkel a sátrak, a körhinták és a céllövöldék
területfoglalási díjait, melyet az elmúlt évben a környezetvédelmi rendelet mellékletében
rögzített a testület.
Havelant István polgármester javasolja, hogy hozzunk Salamoni döntést. Ez évben az
önkormányzat szedje be a helypénzt.

193

Hegedűs Béla alpolgármester javasolja, hogy az SZMK és a polgárőrség közösen szedjék be
a pénzt, és fele-fele arányban legyen az övék.
Kérdezi, hogy a Polgárőrség megkapta-e az ez évre megszavazott támogatási összeget?
Kelepecz Róbertné gazdálkodási előadó elmondja, hogy most kapott meg a polgárőr
egyesület az 50 e Ft-ot.
Lőrincz János képviselő támogatja az alpolgármester javaslatát.
Gyurkó Ernő képviselő elmondja, hogy az óvoda még egyszer sem kérte a lehetőséget a
díjak beszedésére, a polgárőrség viszont már több alkalommal is.
Kovács Beatrix ÁMK vezető elmondja, hogy minden évben valamelyik civil szervezet kapta
meg ezt a lehetőséget, az óvoda még egy alkalommal sem.
Havelant István polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2011.
(IX.5.) önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzata megtárgyalta az Óvodai Szülői
Munkaközösség és a Polgárőr Egyesület kérelmét a búcsúi helypénz
összeszedésére vonatkozóan, és 3 igen, 1 nem szavazattal úgy határozott,
hogy a két szervezet közösen szedje be a díjakat.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
Fehér Jánosné jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület június 27-ülésén
döntött arról, hogy 2012. január 1-jétől a Kisnána-Feldebrő-Vécs körjegyzőséghez kíván
csatlakozni. Kisnána község Polgármesterétől megérkezett a válasz, miszerint mindhárom
település elfogadta a csatlakozási szándékunkat, leveléhez csatolta mindhárom testület
határozatáról készített kivonatot.
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Körjegyzőség
központja Domoszló lesz.
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Jobbik Domoszlói
Alapszervezetétől májusban egy kérelem érkezett, melyben leírták, hogy a településen
Trianoni emlékművet szeretnének építeni. A képviselő-testület a májusi ülésen hozott egy
határozatot, melyben hozzájárult az emlékmű megépítéséhez. Kérte a képviselők véleményét
a helyszínre vonatkozóan, melyre több javaslat is elhangzott. Az Alapszervezet a Detki
elágazónál lévő úgynevezett „Vitéz parkban” szeretné megépíteni az emlékművet.
Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzanak a helyszín kiválasztására
vonatkozóan.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2011. (IX.5.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzata megtárgyalta a Domoszlói Jobbik
Alapszervezet kérelmét és 3 igen, 1 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett úgy
határozott, hozzájárul, hogy a Trianoni emlékmű a Detki elágazó mellett lévő
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„Vitéz parkban” legyen elhelyezve..
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Havelant István polgármester kéri, hogy akinek az elhangzottakon kívül más témában, az
egyéb napirendek között van észrevétele, az tegye meg.
Berky Ernő bizottsági tag elmondja, hogy Dr. Barabás Miklós háziorvos
személygépkocsijának biztonságos parkolási lehetőségét meg kellene oldani. Az orvos
elmondása szerint a rendelő épületéről leomló vakolat a vihar alkalmával ráesett az autójára.
Kérdezi, hogy a kocsibejáróra nem lehetne-e követ leteríteni az udvar azon részére, ahol a
leomló vakolat nem veszélyeztetné az autót?
Havelant István polgármester elmondja, ez nem jó megoldás, ugyanis egy idő után a földbe
betömődik a kő, ezáltal ugyanolyan sár lesz a bejárón. Azon kívül egy autó kő kevés oda,
többre pedig az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi lehetősége.
Elmondja továbbá, hogy a háziorvos igényt tartott a garázsra, javasolja, hogy rendelési idő
alatt az autó biztonságos parkolása érdekében azt használja.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy szeptember 1-től a rendőr körzeti megbízott
kinevezése megtörtént-e?
Havelant István polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a rendőrségnél átcsoportosítás
miatt csak október 1-től történik a körzeti megbízott kinevezése, Holecz Adrián személyében,
ő lesz Domoszlón a rendőr körzeti megbízott.
Safranka Róbert jelenlegi rendőr Markaz községben lakik, de Kisnánán fog szolgálatot
teljesíteni.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a Domoszló Polgárőr Egyesület új
elnöke Jacsmanyik István domoszlói lakos lett.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy az idén megszaporodtak a szőlőlopások. Kérte a
rendőrkapitányt, a polgárőrséget és a mezőőrt, hogy a további lopások megakadályozása
érdekében fokozott figyelemmel járőrözzenek a település bel- és külterületén.
A rendőrkapitányság dupla járőr autó biztosításával segít, hogy a tettes vagy tettesek minél
előbb kézre kerüljenek és szűnjenek meg a lopások. Reméljük, hogy hamarosan elfogják az
elkövetőket. Az már mindenképp eredmény, hogy az intézkedés óta nem történtek újabb
lopások.
Hegedűs Béla alpolgármester érdeklődik, hogy hol tartunk a munkálatokkal az
Alapszolgáltatási Központ és az ifjúsági ház felújításával kapcsolatosan.
Búzásné Juhász Zsuzsanna ASZK vezetője elmondja, hogy a gondozási központ minden
helyisége ki lett festve. Sajnos a júliusi vihar miatt az épületben is történtek károk, beázás is
volt, ennek javítása megtörtént. A mosdó helyiség rendbe tétele van még hátra, reméli, hogy
az is hamarosan elkészül. Kéri a képviselőket, hogy látogassanak el a megszépült központba.
Havelant István polgármester köszöni a meghívást, ha kész lesz a felújítás, sort kerítenek rá
és a képviselők ellátogatnak a központba.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy az ifjúsági ház felújítása
folyamatban van. A nagyterem már rendben van, a többivel is folyamatosan haladunk,
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gipszkartonozása, festése folyik. A munkálatok nagy része már megvan, a konyhát és a mosdó
helyiséget kell még rendbe tenni, valamint az udvaron lévő félig összedőlt fészert és WC-t
kell még elbontani. Csatornát szereltetünk a tetőre, hogy az épület további beázását
megakadályozzuk. Tervezzük még az épületbe a vezetékes gázt beköttetni, minél kevesebb
költséggel.
Ezen kívül még szeretnénk az öreg iskola épületét a további pusztulástól megmenteni,
legfontosabb a beázás megszüntetése, utána jöhet a felújítása.
A volt állatorvosi szolgálati lakás is siralmas, lepusztult állapotban volt, ennek rendbetétele is
megtörtént. Kifestettük, padlóztunk, rendbe tettük a wc-t és a fürdőszobát, új bojlert kellett
venni, valamint hiányzott a konyhabútor is. Egy radiátornak a javítása van még hátra, és kész
lesz. Négy újonc rendőr lakik jelenleg benne, ők bérleti díjat fizetnek.
Hegedűs Béla alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kultúrház udvarán
lévő nagy fán több gally el van száradva, jó lenne ezt tűzoltó kosaras autóból levágni.

Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy a szeptemberi rendezvény szervezésének
folyamata jelenleg hol tart?
Havelant István polgármester válaszában elmondja, hogy a szüreti rendezvény szeptember
24-én szombaton lesz.
Szüreti felvonulással kezdődik, mely a Kossuth út elejéről, a Kiskápolnától indul. A csoportok
gyalogosan, táblával vonulnak, cigányzenével, a végén pedig a traktorosok. A menet az
Aranyszőlő előtt megáll, ahol a csoportok rövid műsort adnak, - óvodások, iskolások, Jázmin
néptánccsoport, Nefelejcs népdalkör - majd a Deák téren lesznek a programok, többek között
szőlőtaposás, must sotulás. Ezen a rendezvényen szeretnénk megejteni az első Domoszló
szépe választást. Ezzel a rendezvénnyel a jelenlévők részére egy kellemes szórakozási
lehetőséget kívánunk teremteni. Neves előadóművészt is tervezünk meghívni, de ez még
egyeztetés alatt áll.
Elmondja továbbá, hogy mint a jelenlévők is tapasztalhatták, a Domoszlói Újság is megújult,
Komoróczki Noémi a szerkesztője, aki igen színvonalas újságot prezentált.
A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal felvette a kapcsolatot a Domoszlói Önkéntes Tűzoltó
egyesület újraszervezésével kapcsolatosan. Az új egyesület megalakításához szükséges
dokumentumokat az igazgatóság az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
Miután más téma, indítvány nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárta.

Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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