JEGYZŐKÖNYV
Készült: Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-án –
hétfőn – délután 1630 órakor megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 4 fő képviselő-testület tag név szerint: Gyurkó
Ernő, Hegedűs Béla, Kiss Károly, Lőrincz János képviselő-testületi tagok, valamint
Havelant István polgármester.
Sidló János képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a
mai képviselő-testületi ülésen.
Havelant István polgármester köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a Gyöngyösi
Rendőrkapitányság képviselőit, Borsos Péter rendőr őrnagyot és Gressai Ákos rendőr
őrnagyot.
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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2011. (V.30.)
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 a kiküldött meghívó szerinti napirendet
módosítani szükséges. Első és második napirend maradna a meghívó szerint. Elmondja,
hogy adminisztrációs hiba miatt a meghívóból kimaradt a szociális rendelet tárgyalása
és elfogadása, de a tervezetet mindenki megkapta, ezért javasolja a testületnek, hogy ez
kerüljön be a harmadik napirendi pontba. Az Egyebek napirendjei ponton belül a
Szervezetek/Szövetkezetek Hangya Együttműködése,
a Jobbik Domoszlói Alapszervezetének kérelme Trianoni emlékmű építésére, és a
Mezőgazdasági Szövetkezet részére elővásárlási jogról való lemondásról szóló határozat
módosítása kerüljön tárgyalásra.
Kérdezi a képviselőket, van- e más napirendi pontra vonatkozó módosító javaslat.
Kéri, hogy aki a módosításokkal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2011. (V.30.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend
módosítására vonatkozó javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Napirendek:
1./ Közrend- közbiztonság helyzete.
Előadó: Safranka Róbert rendőr körzeti megbízott
2./ Tájékoztató a polgárőrség munkájáról.
Előadó: Vach István Levente polgárőrség vezetője
3./ Szociális Rendelet módosítása

4./ Egyebek.
1./ Közrend- közbiztonság helyzete.

Havelant István polgármester felkéri Safranka Róbert rendőr törzszászlós körzeti
megbízottat, hogy tartsa meg beszámolóját.
Safranka Róbert rendőr törzszászlós körzeti megbízott köszönti a jelenlévőket. Az írásban
kiküldött beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni. Elmondja, hogy jó a kapcsolata
az önkormányzattal, mely nagyban segíti munkáját, ezúton is megköszöni a 2010. évben
nyújtott támogatását.
Az óvodát és az iskolát rendszeresen látogatja, az intézményvezetőkkel jó kapcsolatot tart
fenn. A Polgárőrséggel is szoros az együttműködése, közösen igyekszenek a településen
megelőzni a bűncselekményeket, rendezvények alkalmával a polgárőrök segítéségével
biztosítják a rendet, melyet ezúton is megköszön.
Kéri a testület tagjait, amennyiben kérdéseik vannak, azokat szíveskedjenek feltenni.
Havelant István polgármester kéri a körzeti megbízottat, hogy nagyvonalakban ismertesse a
beszámoló tartalmát, mert a képviselők és bizottsági tagokon kívül az itt jelenlévő vendégek
nem kaptak a rendőr beszámolójából anyagot, és nem tudják, hogy miről van szó.
Safranka Róbert rendőr körzeti megbízott röviden ismerteti a településen elkövetett
bűncselekmények számát.
Elmondja, hogy 2010-ben 37 bűncselekményben indítottak eljárást, amely végül is az utóbbi
évek viszonylatában a legnagyobb szám, ugyanis a legkevesebb, 25 db elkövetés, 2006-ban
volt. Ami lényeges, az, hogy a vagyon elleni bűncselekmény stagnál. Ez évben 18 vagyon
elleni bűncselekmény történt. 13 db lopás, betöréses lopás 4 db, sikkasztás 1db, csalás 3,
illetve 1 rongálás bűncselekmény felderítésében jártunk el.
Közrend elleni bűncselekmény a községben 10 történt, ebből garázdaság 6 db, visszaélés
okirattal 1 db, zaklatás 3 db. Közegészségügy elleni bűncselekmény 2 történt Domoszlón,
ebbe beletartozik az állatkínzás. Szemérem elleni bűncselekmény 3 db, 1 testi sértés,
magánlaksértés 2 db. Egy esetben indítottunk eljárást személyes szabadság korlátozása és
prostitúcióra kényszerítés gyanújával, de kiderült, hogy ez nem bűncselekmény volt.
Összehasonlításképpen elmondja, hogy a környező településeken elkövetett bűncselekmények
száma: Markaz 29 db, Kisnána 3 db, Vécs 28 db és Abasáron 55 db volt 2010 évben.
Elmondja továbbá, hogy Domoszlón 2010-ben a 37 bűncselekményből a körzeti megbízott 11
ügyben folytatott nyomozást, ebből 5 esetben sikerült felderíteni az elkövetőt, ami 33,3 %-os
felderítésnek, és a Gyöngyösi Rendőrkapitányság szerint is ez jó eredménynek minősül.
/Rendőrségi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Havelant István polgármester megköszöni Safranka Róbert körzeti megbízott beszámolóját.
Kéri a képviselő-testület tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van a beszámolóval
kapcsolatban, azt szíveskedjenek megtenni.
Borsos Péter rendőr őrnagy köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy Domoszló község a
bűncselekmények elkövetésében összehasonlítva hasonló nagyságú településekkel,
szerencsésnek mondható. Mint a polgármester úr a közmeghallgatáson is elmondta, a község
nagy része tiszteli a törvényt, kb. három bűncselekmény történik havonta, amint a számok is
mutatják, statisztika egyféleképpen értelmezhető, Domoszló ebből a szempontból jó
településnek mondható. Csak példaként mondja el, hogy hasonló nagyságú településeken

113

Karácsond, Adács, Gyöngyöspata, dupla bűncselekmény történik havonta, pedig ezekben a
községekben térfigyelő kamera is működik, de mégsem jó a felderítési arány. Domoszlónak jó
a körzeti megbízottja, szerencsés, hogy ilyen jól felkészült rendőr van a településen.
Elmondja a jelenlévőknek, hogy magánéleti okok miatt Safranka Róbert jelenlegi kmb-s
Kisnána községbe kerül. Kéri az önkormányzatot, hogy az új kollégával hasonlóan
viseltessenek, és segítsék munkáját.
Havelant István polgármester köszöni a dicséretet a körzeti megbízott nevében, elmondja,
hogy jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, de azért akad egy-két probléma is. A múlt évi
választások óta éreztünk szellemi változást a hozzáállásban a rendőrség részéről, jelentős
javulás állt be, de még mindig vannak olyan döntések, amelyek számára értelmezhetetlenek.
Tegnap kaptunk egy határozatot a rendőrségtől. A Hunyadi úton történő önkormányzati ház
rongálásával kapcsolatosan, mely a közmeghallgatáson is felvetésre került, de ezt a
határozatot nem tudjuk értelmezni. Történt egy feljelentés, megállapításra került, hogy a ház
felét lebontotta az ott önkényesen lakó, többek között az ajtót-ablakokat, valamint a tető
bontását is megkezdte, téli tüzelőnek elhasználta, jogtalanul bitorolja az épületet. Jött egy
határozat a rendőrségtől, hogy az eljárást megszüntetik, mert a kárérték 20 e Ft, ez
szabálysértési kategóriába tartozik. Tették ezt annak ellenére, hogy a szakértő, 200 e Ft
kárértéket állapított meg. Az a kérése a rendőrség felé, hogy vannak ügyek, amiket azért
jelentünk be, hogy elérjük azt a célt, hogy ha valaki bűncselekményt követ el, az elkövető
legyen megbüntetve.
Safranka Róbert körzeti megbízott elmondja, hogy ez az ügy az eredeti formájában elment
az ügyészségre. A feljelentés után a rendőrség egyben küldi el az iratokat az ügyészségnek.
Az ügyészség szétszedte ezt az ügyet, ugyanis az az állásfoglalása, hogy ha ugyanaz az
elkövető, ugyanazon sértett részére külön-külön követte el a bűncselekményt, tehát nem
egyszerre, hanem szakaszosan a szakértő véleménye szerint, mivel a rongálások egyenkénti
értéke nem éri el a 20 e Ft-ot, csak szabálysértésnek minősül.
Gressai Ákos rendőr őrnagy elmondja, hogy az ügyészséggel már több vitájuk volt hasonló
ügyben, mert az ügyészség szerint ha ugyanaz az elkövető, ugyanaz a sértett aki kb. 3 hónap
alatt hordta szét a házat, akkor az külön számolva is csak 20 e Ft, és ez szabálysértés
kategóriába tartozik. Ilyen események miatt adódtak a vitáink velük, de mivel felügyeleti
szervünk, nem tehetünk semmit.
Havelant István polgármester elmondja, hogy a kapitány úrtól is egyet kért, és a jelenlévő
rendőröktől is, hogy mivel mi tudjuk, hogy kik a renitensek a településen, de sokszor nem
lehet bizonyítani, sem eszközt alkalmazni velük szemben, ezért ezeket az embereket tartsuk
szem előtt, érezzék, hogy törődünk velük. Úgy gondolja, hogy ez már meghozhat egyfajta
eredményt.
Amennyiben kérdés, vélemény nincs a képviselő-testület részéről, javasolja a közrendközbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2011. (V.30.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Közrend- közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, és azt 5 igen egyhangú
szavazattal elfogadta.
2./ Tájékoztató a polgárőrség munkájáról.
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Vaych István Levente Polgárőrség Domoszló Egyesület elnöke köszönti a jelenlévőket.
Elmondja, hogy az írásban kiküldött beszámolóhoz két kiegészítést kíván fűzni. Először a
polgármester úr a közmeghallgatáson történő felvetésére kíván reagálni. Előfordul, hogy nincs
rendőrautó. Safranka Róbert körzeti megbízottal szóban megállapodtak, hogy ha a rendőrség
igényli a polgárőrség autóját, mert olyan területen kell dolgoznia, ahol a járőr kocsi nem tud
elmenni, megkapja. Második felvetése a térfigyelő kiépítésével kapcsolatos. Tavaly
szorgalmazták, nem sikerült partnert találni, reméljük a jövőben sor kerül rá.
Havelant István polgármester megköszöni a polgárőrség vezetőjének beszámolóját. Kéri a
képviselő testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Klingler Tamás bizottsági tag elmondja, hogy a rendőrség és a polgárőrség két különböző
szerv, de összefügg. Annak ellenére, hogy nő a megélhetési bűnözés, ennek ellenére jók a
statisztikai adatok. Látja, hogy a rendőr és a polgárőrség jelen van a településen, sokszor lehet
őket látni járőrözni.
A pénzügyi helyzettel kapcsolatban szeretne kérdezni a polgárőrség vezetőjétől. 2009-ben
volt egy pályázat, amin nyert a polgárőrség, ebből adódóan képződött egy tartalék. Azt
kérdezi, hogy ezzel a pénzzel mi van?
Elmondja továbbá, hogy már korábban is felvetette azt a lehetőséget, hogy ki lehetne építeni a
egy riasztórendszert, melyet a polgárőrség bevonásával lehetne működtetni. Feltételezi, hogy
azok a domoszlói lakosok, és intézmények, akiknek jelenleg a Gyöngyösi Őrangyalhoz van
bekötve a lakóingatlanuk riasztás céljából, valószínűleg inkább a helyi rendszert vennék
igénybe, ha erre lehetőség lenne, és ez bevételi forrást is jelenthetne a Polgárőrségnek.
Vach István Levente polgárőrség vezetője elmondja, hogy minden évben van lehetőség
pályázatra, ami plusz forrást jelent, de az elfogy a polgárőrség működési költségére.
Önkormányzat támogatása leginkább az autó fenntartására, valamint formaruhák megvételére
ment el, ami nem kevés összeg. Reméli, hogy a jövőben tudnak más pályázati forrásból is
pénzt szerezni a polgárőrségnek. A riasztó rendszer kiépítésében és működtetésének
kérdésében természetesen nyitottak.
Gressai Ákos rendőr őrnagy kérdezi, hogy a polgárőrség mennyi pénzből gazdálkodik
évente, és az önkormányzat mennyi összeggel támogatja évente őket?
Vach István Levente polgárőrség vezetője elmondja, attól függ, hogy pályázaton mennyit
tudunk nyerni. A múlt évben 300 e Ft pályázati forrásból sikerült működtetni a polgárőrséget.
Az önkormányzat támogatása tavaly 50 e Ft volt, ez évben 100 e Ft támogatást kapunk.
Havelant István polgármester megköszöni, hogy felajánlotta a polgárőrség az autó
használatát a rendőrség részére, ez biztos sokszor segítség, de nem ez a jó megoldás.
Vach István Levente polgárőrség vezetője elmondja, hogy nem a településen belül veszi
igénybe a rendőrség az autót, hanem a hegyekben, ahol a járőr kocsi nem alkalmas a
közlekedésre, ezért azokon a helyeken a polgárőrök terepjárójával mennek.
Havelant István polgármester elmondja, hogy ez mindenféleképpen jó dolog, de nem az a jó
megoldás, ha négy rendőrre egy járőr kocsi jut. Legalább még egy járőr kocsi kihelyezése,
feltétlenül szükséges a rendőrség részéről.
Elmondja továbbá, hogy a nyáron egy olyan pályázatra nyílik lehetőség térfigyelő rendszer
kiépítésére, ahol nagy támogatottsággal, kis önrésszel lehet pályázni. Árajánlatokat kért olyan
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térfigyelő rendszer megépítésére, ami profi rendszer, ami különböző, egymásra épülő
funkciókkal telepíthető. Van egy klasszikus térfigyelő rész, annak van rendszámfelismerő
modulja, és kapcsolható traffipax funkció is a rendszerre.
Szükség van a település négy kimenő részén egy rendszámfelismerő rendszerre. Vannak
frekventált területek, a Deák tér, és a kocsma környéke, ahol a rendetlenségek zöme történik,
itt egy-egy forgó kamera felszerelésére lenne szükséges. A traffipax csak plusz lenne, ha
megjön az árajánlat, áttekintjük, hogy ennek az árát mennyi idő alatt tudjuk kitermelni. Ami
lényeges kérdés, hogy nyílik rá pályázati lehetőség, ha viszont mégsem tudnánk ezzel élni, ha
együtt lesz az ajánlat, javasolja megfontolni egy lízinget, amire lehetőséget nyújt a cég. A
cégnél kétkamerás térfigyelős rendszer ára 2,5 m Ft várhatóan, és a havi részlet 45 e Ft/hó, ezt
ha három évig fizetjük, talán kijön belőle a költség, lehet hogy ilyen formában is el kell
gondolkodni, mert lenne hozadéka. A közbiztonság nagy mértékben javulna a településünkön.
Ki tudnánk szűrni olyan dolgokat, amik ez idáig is előfordultak, egyrészt a kőszállító autók a
Detki úton, továbbra is arra járnak, másrészt a súlykorlátozásra is oda tudnánk figyelni.
Látnánk, mi történik a település belső részén is. Nem beszélve a visszatartó erőről, mert
ezáltal kevesebb elkövetés lenne. Ha az ajánlat meg van, testület elé viszi a kérdést, akár a
lízing formájában is, ugyanis a lízing költsége ugyanannyi lenne, mint az önkormányzat
tulajdonában lévő Opel lízingdíja, amit tudvalevőleg az ebédkihordás márciusi ésszerűsítése
és a szükségtelen használatok betiltása óta a garázsban tárolunk. Ezzel kapcsolatban a
következő testületi ülésen kíván foglalkozni.
Gressai Ákos rendőr őrnagy elmondja, hogy jó tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban,
Gyöngyöspatán építettek ki térfigyelő rendszert, lézerrel működik a minősége pedig 90 %-os.
Havelant István polgármester elmondja, Klingler Tamás bizottsági tag felvetésére, hogy a
rendszerhez csatlakoztatható a már meglévő bármilyen típusú kamerarendszer. Arra hogy ott
üljön egy ember és figyelje, annak nincs realitása, de fel tudjuk venni az összes eseményt,
tudunk adni a körzeti rendőrnek olyan ipadot, hogy az autójából rá tud nézni a helyszínekre,
és ha szükséges akkor tud intézkedni.
Hegedűs Béla alpolgármester elmondja, hogy a polgárőrség munkáját már többször értékelte
a képviselő-testület beszámoló keretében. Köszöni a működésüket, munkájukat. Elismerésre
méltó, hogy maguk teremtik elő a költségek nagy részét, szabadidejükben védik a községet.
Éjszaka munka után sokszor találkozik velük, ezt a munkát önként végzik. Elmondja, hogy
nem kell konfliktusba keveredni senkivel, lássanak és jelentsenek. Kérdezi a polgárőrség
vezetőjét, hogy az anyagi feltételeket biztosítottnak látja-e, működhetnek-e így tovább,
létszámbővítés szervezésével hogy állnak?
Vach István Levente polgárőrség vezetője elmondja, hogy az anyagi rész biztosított. Arra
törekednek, hogy úgy zárják az évet, hogy tudjanak átvinni a következő évre megtakarítást.
Elmondja, hogy pályázatokat figyelik, pályáznak, és támogatásokat is kapnak. Szükség van
rájuk. Mint az előzőekben említette, az önkormányzat támogatja a polgárőrség működését.
Tavaly átlag 20 fővel működtünk, azért átlag, mert volt olyan, aki kilépett, de újak is léptek
be. Arra törekedtek, hogy minősített polgárőrség működjön, kevesebb létszámmal, de azok
maximálisan megfeleljenek az elvárásoknak.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy a hétvégi napokon hogyan oldják meg a
szolgálatot?
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Vach István Levente polgárőrség vezetője elmondja, hogy a körzeti megbízott a pénteki és
szombati napokra kérte a szolgálatot, mert ezek a problémásabb napok.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy nem gond erre a napra a polgárőrség tagjainak a
szolgálatba állítása?
Vach István Levente polgárőrség vezetője elmondja, hogy a polgárőrség aktív tagjai
sokszor túlvállalással biztosították a szolgálatot.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi a polgárőrség vezetőjét, hogy továbbra is bízhatunk a
polgárőrség működésében?
Vach István Levente polgárőrség vezetője elmondja, hogy igen, továbbra is igyekszenek
mindent elkövetni a település rendje érdekében.
Havelant István polgármester megköszöni a polgárőrség minden tagjának a munkáját,
különösen Kalicz Józsefet emeli ki aki példaértékű aktivitással segíti a polgárőrség munkáját.
A pénzügyi helyzetről elmondja, hogy nem tud az önkormányzat több pénzt adni a
támogatásra, de az önkormányzat ezután is minden tőle telhetőt megtesz a további
működésért.
Kiss Károly képviselő a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatosan elmondja, hogy azt a
rendőrséggel együttműködve kellene összeállítani, hogy az szakszerű és tökéletes legyen, ami
a mi érdekünket szolgálja, erre kellene kérni előzetesen árajánlatot, hogy ebben az ügyben
felelősséggel tudjunk dönteni.
Havelant István polgármester elmondja, ahol bemutatták a térfigyelő rendszer működését, a
rendőrség jeles szakértőjével ült, és az ő ajánlásuk szerint került összeállításra, ezért is kért
árajánlatot. De természetesen nincs akadálya annak, hogy ismételten bevonjuk a
véleményalkotásba a rendőrség szakértőit is, ha ez aktuális lesz.
Gressai Ákos rendőr őrnagy elmondja, hogy a Gyöngyösi Rendőrkapitányság partner a
településen létesítendő térfigyelő kamerarendszer beépítésével kapcsolatosan.
Kiss Károly képviselő elmondja, hogy ez adatvédelmi és személyiségi jogi kérdés is. A
másik dolog, hogy rá lehet lépni a kamerára, de mi van akkor, ha a rendőrnek nincs iPodja.
Ezek olyan kérdések, hogy illeszkedjen a rendőrség jelenlegi eszközállománya a mi
igényeinkhez.
Havelant István polgármester elmondja, hogy nála az természetes, hogy csak olyan rendszer
jöhet számításba, amelynél az adatvédelmi és személyiségi jogok kérdése rendezett. A
hordozható iPod pedig a rendszer része, ezt mi adhatjuk oda rendőrnek, vagy polgárőrnek.
Hegedűs Béla alpolgármester visszatérve az első napirendhez kapcsolódva elmondja, hogy
Gressai őrnagy említette, hogy Safranka Róbert körzeti megbízottat áthelyezik. 2002. óta a
községben már három-négy körzeti megbízott is működött. Kéri, hogy a jövendő körzeti
megbízottunk is ilyen megbízható legyen. Safranka Róbert rendőr törzszászlósnak
megköszöni az eddig végzett munkáját.
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Havelant István polgármester kéri, hogy amennyiben több kérdés, vélemény nincs a
képviselő-testület részéről, fogadják el a polgárőrség munkájáról szóló beszámolót.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2011. (V.30.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Polgárőrség munkájáról szóló beszámolót, és azt 5 igen egyhangú szavazattal
elfogadta.
3./ Szociális Rendelet módosítása

Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy minden képviselő és
bizottsági tag megkapta a szociális rendelet módosítására vonatkozó anyagot. Az Ügyrendi,
Szociális, Ifjúsági és Sportbizottság előzetesen tárgyalta. Mivel Sidló János az Ügyrendi
Bizottság elnöke nincs jelen, felkéri Lőrincz János képviselőt, a bizottság tagját, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Lőrincz János képviselő, bizottsági tag tájékoztatja a képviselő-testület, hogy az Ügyrendi,
Szociális, Ifjúsági és Sportbizottság május 26-i ülésén megtárgyalta az új szociális rendeletre
vonatkozó anyagot. A rendeleten azokat a pontokat változtatták, és a változtatás azt a célt
szolgálja amiket a közmeghallgatáson is ismertettünk. A szociális rendeletet a jelenlegi
állapotában elfogadásra alkalmasnak ítéli meg.
Havelant István polgármester megköszöni Lőrincz János képviselő javaslatát.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy egy kiegészítést szeretne még tenni az Ügyrendi.,
Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsági ülése óta. Csordásné Lukovszki Ágnes főtanácsossal
azóta ismét átnézték a rendeletet, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a 23. oldal 32.
§-ban, a /3/ bekezdést javasolja akként módosítani, hogy a Gondozási Szükségletet vizsgáló
Szakértői Bizottság kerüljön ki a /3/ bekezdésből, és konkrétan a következő kerüljön helyébe:
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Gyöngyös Körzete Többcélú Kistérség Többcélú
Társulással megkötött megállapodás keretében látjuk el. Más kiegészítés nincs.
Havelant István polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a módosítással
kézfelnyújtással szavazzon.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2011. (V.30.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Szociális rendeletre vonatkozó módosítást, és azt 5 igen egyhangú szavazattal
elfogadta.

Havelant István polgármester elmondja, hogy az elvek tiszták voltak a rendelet
összeállításánál. Az a cél, hogy rávegyük az embereket arra, hogy próbáljanak meg magukkal
törődni, ne csak tőlünk és az államtól várják a segítséget, tegyenek meg Ők is mindent azért,
hogy meg tudjanak élni.
Olyan rendeletet alkalmazunk, ami nemcsak a település képének megítélését segíti, hanem
azokat az embereket is, akiket érint. A másik sarkalatos kérdés, a szociális étkeztetés.
Nehezen hihető, hogy az iskolában 160 tanuló közül, közel 100 annyira szegény, hogy ingyen
jár az étkezés. Látszólag jó anyagi körülmények között élő gyermekek szülei is beszerzik a
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szükséges igazolásokat, ezért az igénylés benyújtásakor környezettanulmányt végzünk. Egy
bizottság elmegy, megnézi rászorulnak-e valóban a támogatásra. Aki rászorul azt támogatjuk,
aki nem, arra nincs az önkormányzatnak pénze, hogy finanszírozza.
Hegedűs Béla alpolgármester a bérpótló feltételekkel kapcsolatosan van egy felvetése: ha a
képviselő-testület hoz egy rendeletet a bérpótló támogatások, vagy szociális étkezők
feltételeinek megszabására, akkor azok nem ütköznek-e egy magasabb törvénnyel? Nem
szeretné, ha ebből konfliktus lenne.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy pont az generálta a szociális rendelet módosítását és
az új alkotását, hogy lehetőséget kaptak az önkormányzatok arra, hogy helyi szinten
szabályozzák a bérpótló juttatás jogosultsági feltételeit. Minden önkormányzat ebben az
időben módosítja ennek megfelelően a rendeletét. Ebben törvénysértő dolgot nem lát. Akik
támogatást igényelnek, tartsák rendben a környezetüket. Véleménye szerint az sem jelent
problémát, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás benyújtásánál környezettanulmányt
készítenek. Megvizsgáljuk, hogy valós-e az az adat, amit a kérelemhez benyújtották. Ezek a
feltételek tarthatóak.
Havelant István polgármester kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzati rendelet
alkotásnak megvan a kötött formája, a testület alakítja és hozza meg a rendeletet, ezután kap
egy törvényességi ellenőrzést a Kormányhivataltól, ők tehetnek ezzel kapcsolatban
észrevételt, és ez magasabb törvénnyel nem ütközik. Megerősíti, amit a jegyző elmondott,
hiszen ezek a megfogalmazások más önkormányzatok rendeleteiben már elfogadottak.
A januári szociális törvénymódosításnak ez volt a lényege, hogy ezek a dolgok kerüljenek
szabályozásra, mivel helyi szinten mi ismertjük az itteni állapotot, mi szabályozzuk és hozzuk
meg a döntést.
Javasolja a képviselő-testületnek a Szociális Rendelet elfogadását, kéri a képviselőket, hogy
kézfelnyújtással szavazzanak.
Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Szociális ellátásokról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4./ Egyebek.
Havelant István polgármester előzményekről szól, hogy 2009. évben köttetett egy
előszerződés Abasár, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Markaz, Domoszló és Visonta
önkormányzatok részéről, továbbá a Mátrai Erőmű van még a megállapodásban, itt egy
szándéknyilatkozat aláírásáról van szó, ún. Intelligens Energia Európa program keretén belül
egy öt ország összehasonlító elemzése kezdődött el, ebben a magán és közszférákat mérik
megvalósíthatóság formájában. Az a lényeg, hogy egy olyan szándéknyilatkozatot kellene a
2009-es megerősítéseként aláírni, ami arról szól, ha mi össze tudunk gyűjteni mezőgazdasági
hulladékot, két lehetőség van, a konzorcium pályázati pénzből vesz egy aprítógépet, ezzel
összeaprítjuk és fűtésre használjuk, vagy az összegyűjtött alapanyagot az erőmű átveszi
tőlünk égetésre. Az kérik, hogy erősítsük meg ezt a 2009-es szándéknyilatkozatot. Ha nem lát
a testület kivetnivalót benne, javasolja, hogy különösebb elkötelezettség nélkül írjuk alá a
szándéknyilatkozatot.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
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Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2011. (V.30.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek
Hangya 2009. évi együttműködési szándéknyilatkozat megerősítésére
vonatkozó javaslatot, és azt 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ma kapott a Jobbik
Domoszlói Alapszervezetétől egy kérelmet, melyben leírják, hogy a településen Trianoni
emlékművet szeretnének építeni.
Mellékeltek egy mintát, melyen látható, hogy ehhez hasonló emlékművet szeretnének építeni
a községben. Közreadja a levelet, és a fényképet, hogy minden képviselő nézze meg.
Tímár Norbert Attiláné a Jobbik Domoszlói Alapszervezetének Elnöke, bizottsági tag
elmondja, hogy az emlékmű elkészítésénél minden fizikai és anyagi támogatást szívesen
fogadnak.
Kiss Károly képviselő elmondja, hogy tudomása van arról, hogy amelyik településen ilyen
emlékmű épült, ott évente több alkalommal történik a Jobbik által szervezett megmozdulás.
Kérdezi Tímár Norbert Attilánét, hogy a későbbiekben ez a mi községünkben is így lesz-e?
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag kérdezi, hogy mire gondol a képviselő? Ha elkészül
az emlékmű, akkor egy avató ünnepséget szeretnének tartani.
Kiss Károly képviselő elmondja, hogy évente 2-3 alkalommal megmozdulást tartanak, és
mivel ez egy emlékhely, elképzelhető, hogy politikai demonstráció lesz.
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag elmondja, hogy az avató ünnepségen Vona Gábor a
Jobbik elnöke is jelen lenne. A képviselő felvetésére válaszolva elmondja, hogy nem politikai
megmozdulás lesz, de a települést mindenképpen szépítené ez az emlékmű.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdezi, hogy hol szeretné az emlékművet megépíteni a
Jobbik és mikor? Azért kérdezi, hogy szükséges-e eldönteni ezt a kérdést a mostani ülésen.
Tímár Norbert Attiláné bizottsági tag elmondja, hogy most nem szükséges eldönteni. A
Detki elágazónál tervezik, de ez a terv képlékeny, más ajánlatokat is vár.
Hegedűs Béla alpolgármester kérdésére elmondja, hogy ha megvan a helyszín, akkor kb. egy,
másfél hónap múlva készülhet el.
Havelant István polgármester kérdezi a képviselőket, van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy kézfelnyújtással szavazzanak.
Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (V.30.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Jobbik Domoszlói Alapszervezetének kérelmét, mely Trianoni emlékmű építésére
vonatkozik, és a mellékelt fényképen bemutatott elképzelésük alapján 5 igen
egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy hozzájárul a Trianoni emlékmű
megépítéséhez..
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Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Havelant István polgármester javasolja, hogy az emlékmű építési helyének kiválasztásáról
később döntsön a testület. A Detki elágazónál lévő parkrész véleménye szerint alkalmas lehet.
Elősegítené a döntést, ha a Jobbik bevállalja a rendben tartást. Hogy ne sokáig húzódjon a
kérdés, minél előbb kéri a helyszínről a képviselők javaslatait.
Gyurkó Ernő képviselő és Hegedűs Béla alpolgármester javasolja, hogy a helyszínről
később döntsön a képviselő-testület.
Havelant István polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az április 8-i ülésén hozott
képviselő-testületi határozatot, mely a víztároló melletti külterület megvásárlására vonatkozik,
formailag módosítani szükséges. Felkéri Fehér Jánosné jegyzőt, hogy terjessze elő a
módosításra vonatkozó javaslatát.
Fehér Jánosné jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület 2011. április 8-i rendkívüli ülésén
tárgyalta a Domoszlói Mátragyöngye Mezőgazdasági Szövetkezet elnökének levelét, melyben
az elnök úr tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a domoszlói 0233/1, és 0233/3 hrsz-ú,
önkormányzattal közös tulajdonba lévő víztároló melletti külterület megvásárlására a Mátra
Natura Zrt-től vételi ajánlatot kapott. A képviselő-testület 45/2011. (IV.08.) önkormányzati
határozatában, mivel nincs módja azt megvásárolni,lemondott az elővásárlási jogáról. Bár az
ülésről készült jegyzőkönyvben szereplő előterjesztés tartalmazza, hogy mely helyrajzi
számokról van szó, a határozatban nem szerepel a két helyrajzi szám.
Ezért javasolja, a 45/2011. (IV.08.) önkormányzati határozat kiegészítését azzal, hogy az
elővásárlási jogról történő lemondás a domoszlói 0233/1, és 0233/3 hrsz-okra vonatkozik.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Domoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2011. (V. 30.)
önkormányzati határozata
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Mátragyöngye Mezőgazdasági Szövetkezettel közös tulajdonban lévő,
domoszlói 0233/1, és 0233/3 hrsz-ú, tó körüli erdősáv eladásával kapcsolatos
elővásárlási jogról történő lemondásra vonatkozó határozat kiegészítését, és 5
igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:
Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátragyöngye
Mezőgazdasági Szövetkezettel közös tulajdonban lévő, domoszlói 0233/1, és
0233/3 hrsz-ú, tó körüli erdősáv eladásával kapcsolatos elővásárlási jogról
lemond.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Havelant István polgármesteri kérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek kérdése?
Kalicz József polgárőrség tagja elmondja a pénzügyi helyzetükről, hogy 20 e Ft-ja van a
polgárőrségnek, műszakira megy a kocsi, ez kb. 100 e Ft felüli összegbe kerül.
Már most kéri a képviselő-testület, de írásban is benyújtja a kérelmet a búcsúi helypénz
összeszedésére. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy az előző években egy képviselő-
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testületi taggal szedték a búcsúi helypénzt, és minden alkalommal elmondják az árusok, hogy
a rendelkezésre álló WC-t kevésnek találják.
Ő személy szerint ellenezte, hogy a gépkocsit a rendőrség elvigye, természetesen nem azt,
hogy azt hogy az erdőbe ne menjenek vele, ha szükség van rá, de pénzt benzinre nem kapnak
a rendőrségtől. Tavaly ilyenkor elfogyott a benzin. A polgármester 100 e Ft-ot ígért, de még a
mai napig nem kaptuk meg. Ha nagy sárba, erdőbe mennek a kocsival, hamarabb
meghibásodik. A 100 e Ft kevés a benzinre.
A polgárőrség létszámról elmondja, hogy szeretnének több taggal működni, a polgármester úr
is megígérte, hogy pár embert megpróbál beszervezni az egyesületbe.
Elmondja, hogy belső vezetési gondjaik vannak, ez ügyben tenni kellene valamit.
A szolgálatvezetői tisztségről lemondott, régen kijárt a faluba ellenőrizni, akkor ott voltak az
éppen szolgálatban lévők, most már nincsenek, mert nem ellenőrzi őket senki. Olyan ember
kellene, aki elvállalja ezt a tisztséget.
Felveti még a garázzsal kapcsolatos problémát. Eddig az orvosi szolgálati lakás garázásban
volt a járőr kocsi, de most már nem lehet, mert kell az orvosnak. Kérdezi, hogy a
Polgármesteri Hivatalban lesz-e hely a kocsinak? A Tsz-be ajánlottak egy helyet, de annak
lyukas oldala, villany nincs, máshol nincs hely, a Polgármesteri Hivatalban lenne jó helye. A
Tűzoltószertárról elmondja, hogy a régi polgármester eladta a fodrászüzletet, az elszáradt
füvet oda hordja valaki.
A kisebbséggel közös irodájuk van. Ez már több konfliktusra adott okot, más irodahelyiségre
lenne szükség.
Havelant István polgármester elmondja, hogy az önkormányzat, még sajnos nincs olyan
helyzetben , hogy év elején leutalja a teljes támogatást. A működéshez szükséges pénzt át
tudjuk utalni, ha szólnak, hogy pénzre van szükségük, természetesen a testület által
megszavazott kereteken belül.
Belső ügyek kérdésében nem tud mit mondani, ebben nincs kompetenciája, mivel ez egy civil
szervezet. Megvan az alapszabálya, működési rendje. Nekik kell minden belső szerveződést,
változást kezdeményezni, ezt taggyűlésen elő kell vezetni. Valakinek ezt fel kellene vállalni.
Garázs ügyében elmondja, hogy az elkészült a mobil színpadot most ott tárolják, a padlónak
fedett, száraz hely kell. Kialakítunk egy másik helyet, és használhatják azt a garázst, ami ki
lesz ürítve az autónak.
A közös irodával kapcsolatban elmondja, hogy nem tartja egészségesnek, hogy a polgárőrség
egy irodát használ más szervezettel és ez a tűzoltószertár. Mint említette, szeretné
újraéleszteni a tűzoltó egyesületet, úgyhogy új helyet kell keresni. Van olyan önkormányzati
tulajdonú ingatlan amit jelenleg egy civil szervezet használ, de nem biztos, hogy
rendeltetésszerűen. Ennek a közös célú hasznosítása hamarosan napirendre kerülhet.
Kalicz József polgárőrség tagja elmondja, hogy szerettek volna egy önkéntes tűzoltóságot
alakítani, pályáztak is rá, de ez a szervezés három éve abbamaradt. Árvai Gyula volt
tűzoltóparancsnokot fel lehetne kérni szaktanácsadónak, valamint régi önkéntes tűzoltókat
újra beszervezni. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság is támogatná az elképzelést.
Miután más téma, indítvány nem volt, a polgármester a nyílt ülést bezárta.
Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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