JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. május 30-án – hétfőn – 15 órakor Domoszló Község Művelődési Házában
megtartott közmeghallgatásról és rendőrségi fórumról.
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.
Gyurkó Péter és Sidló János képviselők jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságuk miatt
nem tudnak részt venni a közmeghallgatáson.
Havelant István polgármester köszönti a jelenlévőket, a vendégeket és a község
lakosságát. Külön köszönti a Gyöngyösi Rendőrkapitányság képviselőit, Borsos Péter
rendőr őrnagyot és Gressai Ákos rendőr őrnagyot.
Havelant István polgármester elmondja a jelenlévőknek, hogy a közmeghallgatáson
három témával foglalkozunk.
1./ Közrend- közbiztonság helyzete a településen.
2./ Új szociális rendelet megvitatása.
3. ÁMK rendszer kialakítása
1./ Közrend- közbiztonság helyzete a településen.
Havelant István polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai közmeghallgatás és
rendőrségi fórum megtartása több ok miatt vált szükségessé. Egyrészt a mindannyiunk által
ismert Gyöngyöspata községben kialakult helyzet, másrészt az előfordult helyi esetek miatt.
Nem szeretné, ha községünkben is hasonló események kialakulására kerülne sor. Elmondja,
hogy településünkön többségében rendes emberek élnek, ezen a téren kevés a probléma.
Azonban a közelmúltban történtek olyan események, amik előrevetíthetnek bizonyos
dolgokat. A határban történt lopásokról és az óvoda és iskola működéséről, a tanítás rendjéről
van szó. Nem engedhetjük meg, hogy gyerekek tiszteletlenül beszéljenek a pedagógusokkal,
zavarják az iskola rendjét, terrorizálják társaikat. Azt sem engedhetjük meg, hogy a
mezőgazdaságilag művelt területeken a növények mellől ellopják az oszlopot, karót és
leszedjék a fémhuzalt.
Azokat a gyerekeket, akik sorozatosan zavarják a tanórát, terrorizálják társaikat, képtelenek
beilleszkedni a közösségbe és a szüleik nem partnerek a megoldás keresésében, kénytelenek
leszünk a gyámhivatal közreműködésével kiemelni a közösségből és a családból.
A határi tolvajokat viszont nehéz tetten érni. Ha vannak is feltételezések, hogy ki lehet az
elkövető, szinte lehetetlen rábizonyítani a lopást. Ezért rájuk irányítjuk a rendőrség figyelmét,
hogy érezzék a törődést, hogy a jövőben jobban odafigyelünk rájuk.
Elmondja továbbá, hogy mindezek ellenére különösebben nem jellemző a településre a
bűnözés, reméli nem is lesz. Természetesen vannak rendes és kevésbé rendes emberek is,
függetlenül attól, hogy melyik csoporthoz tartoznak.
Kéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, a jelenlévő rendőrök is szívesen válaszolnak.

Lakatos Helga helyi CKÖ képviselő elmondja, hogy nem érezte a kontrasztot amikor a
polgármester úr beszélt a lopásokról, az iskolai eseményekről. Reméli, hogy nemcsak a
romákról van szó?
Havelant István polgármester elmondja, hogy lehet, hogy pontatlanul fejezte ki magát. A
Gyöngyöspatai konfliktust csak példának hozta föl. Nálunk nincs roma-magyar konfliktus,
nincs kifejezett elkülönítés, rossz emberek pedig, mint az előbb is említette, mindenhol
vannak, függetlenül attól, hogy mely csoporthoz tartoznak.
Kalicz József polgárőrség tagja elmondja, hogy felháborítja a Gyöngyöspatán történtek,
tűrhetetlen, hogy a kormány nem a polgárőröket erősíti. A polgárőröknek be kell jelentkezni,
de ezt nem tartja helyesnek, mert minek kell bejelentkezni, ha nem történik semmi intézkedés.
Ha van egy szabálysértés nyitva tartás miatt, a Polgármesteri Hivatalba lemásolja a jelentést, a
hivatalból kiküldik az egységvezetőnek, az letagadja az elkövetést. Annak hisznek, akik
többen tudják bizonyítani az ellenkezőjét. Egy rendőr jelenléte kevés a településen, kéri a
jelenlévő rendőr őrnagyot, hogy hétvégére úgy osszák be a szolgálatot, hogy a négy
településen ne egyetlen rendőr járőrözzön. Elmondja továbbá, hogy telefonon nem lehet elérni
a Rendőrkapitányságot, bármikor hívja őket, a rendőrségen nem veszik fel a telefont.
Havelant István polgármester kéri a jelenlévőket, hogy ne a Gyöngyöspatán kialakult
helyzettel foglalkozzunk, azt csak Ők maguk tudják megoldani.
Borsos Péter rendőr őrnagy elmondja, hogy nem az ő asztaluk bírálni, csak betartatják a
jogszabályokat. Való igaz, hogy a környező községek az elmúlt időben megsínylették a
Gyöngyöspatára történő rendőri elvonást. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy júniustól új
rendőrt, valamint új felszereléseket is kap a település, tehát több segítségre számíthatnak. A
telefon felvetésre elmondja, hogy naponta több száz bejelentés érkezik a
Rendőrkapitányságra, zsúfoltak a vonalak, ezért nem szándékos az elérhetetlenség, türelmet
kérnek.
Havelant István polgármester megköszöni a rendőr őrnagy tájékoztatóját. Elmondja, hogy
egy fővel nő a rendőri létszám, 3-4 rendőrnek egy járőrautó kevés, ha több lenne,
hatékonyabban tudnának működni.
Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatban elmondja, hogy az üzletek tulajdonosai nem tartják
be a helyi rendeletben előírt nyitvatartási időt. Látható időn belül átdolgozzuk az egészet és
olyan rendeletet alkotunk, ami figyelembe veszi a szórakozni vágyók igényeit a tulajdonosok
érdekeit és a lakosságnak a nyugalomhoz, pihenéshez fűződő jogát egyaránt.
Nagy Tibor Hunyadi út 45. sz. alatti lakos elmondja, hogy a Hunyadi út 35. sz. házat
illegálisan elfoglalták, az ablakokat kiszedték, tönkretették a házat. Kérdezi, hogy ez ellen
nem lehet semmit tenni? Tudomása szerint, az a személy, aki ott lakik más településről már ki
van tiltva. Nincs rendelet, ami ezt megakadályozná?
Havelant István polgármester megköszöni a hozzászóló felvetését, és elmondja, hogy ez a
téma most éppen aktuális. A Hunyadi úti lakás rongálásával kapcsolatosan már feljelentést
tett, amely ügyészségi szakba került és hamarosan lezárul. Várhatóan az elkövető valamelyik
büntetés végrehajtási intézmény szeretetét fogja élvezni. A tulajdonosok felkutatása is
folyamatban van, amint az összes tulajdonostól megérkezik az eladási szándék, az
önkormányzat értékesíti az ingatlant, melyre már érkezett vételi ajánlat.
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Tímár Norbert Lenin út 38. sz. alatti lakos elmondja, hogy tudomása szerint egyes tanulók
szülei fenyegetik a pedagógusokat. Jó pedagógusaink vannak, nem szeretné, ha e miatt a
pedagógusok elmennének más településekre tanítani.
Havelant István polgármester válaszában elmondja, hogy a felvezetőben már említette,
hogy ki fogjuk emelni környezetükből azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a közösségbe
beilleszkedni.
Gressai Ákos rendőr őrnagy elmondja, hogy a szülőknek a felelőssége a gyereket
megnevelni, felkészíteni az együttélés szabályaira. Ő is elmondja, hogy volt már rá példa,
hogy a családsegítő kezdeményezésére kiemelték a rossz magatartású gyerekeket.
Havelant István polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek ebben a témában
kérdése, véleménye. Ha nincs, rátérünk a következő napirendre.
2./ Új szociális rendelet megvitatása.
Havelant István polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elfogadás előtt áll
Önkormányzatnak a Szociális Rendelete. Azért hívtuk meg az érintetteket is, hogy hallják és
véleményezzék, még elfogadás előtt a tervezetet. Ha a testület elfogadja a rendeletet a
juttatásokat feltételhez kötjük, ezentúl nem alanyi jogon fog járni a támogatás. Az érintett is
tegyen azért, hogy meg tudjon élni.
Mélyebben kell foglalkozni a bérpótló juttatásokkal.
Függetlenül attól, hogy az igénylő, az ingatlan tulajdonosa, vagy csak bérlője, akkor jogosult
az ellátásra, a törvényben előírt feltételeken kívül, ha a portája rendezett.
Részletesen ismerteti a jelenlévőkkel, hogy mit ért a rendelet rendezett portán, továbbá
ismerteti az ellenőrzés szabályait. Ismételten elmondja, hogy az az elvárás, hogy a támogatást
kérő is megtegyen mindent azért, hogy meg tudjon élni.
Elmondja, hogy már ez év júniusától megkezdődik az ellenőrzés, havonta, és ha mindent
rendben találnak, utána negyedévente megnézik a környezetet, és a bérpótló juttatást ennek
függvényében folyósítják. Környezettanulmányt fognak végezni a szociális étkezést
igénylőknél is, hogy a helyszínen tájékozódjanak, hogy valóban fennállnak-e azok a
feltételek, amiért az igényt beadták. Kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Lakatos Helga CKÖ képviselő kérdezi, hogy jól érti-e, hogy a támogatás akkor jár, ha a
lakás és a lakókörnyezete rendben van az igénylőnek? Ha igen, akkor elmondja, hogy a havi
30 ezer Ft-os támogatás kevés a föld művelésre, ebből nem tudnak vetőmagot stb. venni. Jó
dolog, hogy büntetik, akinek rendezetlen a környezete, de ennek beindításához külön anyagi
támogatásra lenne szükség.
Havelant István polgármester elmondja, ha addig eljutunk, hogy mindenki rendbe teszi a
környezetét, megpróbálunk segíteni, hogy legyen mit elültetni a támogatást kérőnek.
Tehát, mindenki szálljon be a saját eltartásába. Volt rá eset, hogy a közhasznú dolgozónak
kellett rendbe tenni más portáját, fertőzésveszély miatt. Ki kell használni a lehetőséget, hogy
falun élünk, sok mindent meg lehet termelni, jószágot lehet tartani, saját élelmezésükre
zöldségeket ültetni. Célunk a falusi életforma visszaállítása, tanulja meg mindenki saját
szükségleteit kielégíteni. Aki nem kér támogatást természetesen arra ez a feltétel nem
vonatkozik, de mindenkinek rendben kell tartania környezetét, és lehetőségeihez mérten
mindenki térjen vissza a falusi életformára.
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Tímár Norbert Lenin út 38. sz. alatti lakos javasolja, hogy a közcélú támogatásban
részesülő férfiak természeti katasztrófa esetén mozgósíthatóak legyenek. Ők önként vállalnák,
hogy a polgárőrség vezetésével szükség esetén segítsenek a lakosságnak, és kapjanak
kedvezményt, pl. annyi szabadnapot, amennyit dolgoztak. Természetesen csak önkéntesen.
Szerinte meg lehetne szervezni.
Havelant István polgármester elmondja, hogy jó ötletnek tartja a felvetést. De reméli, hogy
nem kerül rá sor, hogy ilyen segítséget kelljen igénybe venni. Elmondja, hogy terveink között
szerepel többek között az önkéntes tűzoltóság visszaállítása. Őket, és a polgárőröket is be
tudnánk vetni, ha ilyen események történnének. Ha lenne katasztrófa – amit remélünk, hogy
nem lesz – élünk Tímár Norbert domoszlói lakos felvetésével.
Jövőre az lesz jogosult a bérpótló támogatásra, aki teljesíti a helyi rendeletben foglaltakat.
Elmondja továbbá, hogy a szennyvízberuházásnál sok embernek lesz munkája, reméljük,
hogy ezáltal kevés lesz a bérpótló támogatást igénylők száma. A közbeszerzési kiírásban
rögzíttette, hogy a beruházásnál csak Domoszló településről igényelhetik a munkásokat.
Roma Polgárjogi Egyesületen keresztül fogják a munkaképes embereket alkalmazni. A
fővállalkozók velük kötnek szerződést, géppel sok munkát el lehet végezni, de nem mindent,
kézi erőre is szükség lesz. Nem csak a roma munkásokról van szó, mindenkiről, aki megfelel
az elvárásoknak, amit a munkairányító megkövetel, ugyanis ez üzleti szempont alapján
működik.
Lakatos Helga CKÖ képviselő elmondja, hogy a közhasznú munkásoknak a kötelezően
ledolgozandó 90 nap, a napi 4 órai munkával jön össze. Kérdezi, hogy önkormányzati
rendelet, vagy központilag lett leszabályozva, hogy nem napi 6 órában, 60 nap alatt kell
ledolgozni?
Havelant István polgármester elmondja, hogy ez évtől törvényi változás történt a közmunka
programmal kapcsolatban.
A rövid távú közmunka program keretén belül a törvény maximum 4 óra munkát tesz
lehetővé.
A hosszú távú közmunka programban azok dolgozhatnak, akiknek valamilyen speciális
végzettségük van, ez a lehetőség 3 fő foglalkozására elegendő.
Nyilatkozni kell nekik, hogy máshol akarnak dolgozni, vagy az önkormányzatnál. Ennek az a
célja, hogy visszavigye az embereket a munkába.
Lakatos Helga CKÖ képviselő elmondja, hogy a közhasznú munkások közül többen
panaszkodtak nekik, a védőfelszerelés hiánya miatt. Mond egy példát, nevezetesen, hogy az
illető közmunkást visszahívták szemétszedésre. Esett az eső, mire az önkormányzatnál azt
mondták neki, hogy vigye az esernyőjét. Miért csak 1 embert hívtak vissza? Esőkabát nem jár
neki? Vagy pl. eső után patakmedret kellett takarítani. A közhasznú munkás szerint
balesetveszélyes volt, mert csúszott a betonos patakmeder.
Havelant István polgármester elmondja, hogy nem ismeri a konkrét ügyet, de adódhat olyan
helyzet, hogy ha esik, ha fúj, a rábízott feladatot sürgősen el kell végezni. Feltételezi, hogy
valamelyik köztéri konténer körül kellett összekapkodni a szemetet, ami nem tarthatott tovább
pár percnél. Ne kifogást keressenek, tegyék meg, amit rábíztak.
Lakatos Helga CKÖ képviselő javasolja, hogy ilyen esetben ne csak egy közmunkást
mozgósítsanak, hanem legalább 3-4 embert.
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Havelant István polgármester elmondja, hogy azt kérte a falugondnoktól, hogy ossza ki a
munkát területenként, tudja meg mindenki, hogy, ki miért felel. Ilyen visszahívásokat
pozitívumként kell értékelni, mert öröm az, hogy számítanak a munkájára.
Kérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Amennyiben nincs, rátérünk a harmadik napirendre.
3./ ÁMK rendszer kialakítása
Havelant István polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzati
választások után nem egyszerű pénzügyi helyzetben vettük át a település irányítását.
Vállalásainkban többek között a pénzügyi egyensúly megteremtését tűztük ki célul. A
Kormány már eddig is adott 10 m Ft-ot, ami segített, de mi is megteszünk mindent, hogy
anyagilag stabilizálódjon a helyzet. Domoszló azért került ilyen helyzetbe, mert felélt
mindent, és működési költségség kiegészítésre eladósodott. Az önkormányzati intézményeket
áttekintjük és ésszerűsítjük a működést. Ebben az évben öt fővel csökken a létszám, úgy, hogy
nem fog gondot okozni a feladatok ellátása.
Ezért döntött a képviselő-testület az Általános Művelődési Központ létrehozása mellett. Az
ÁMK-ba három intézmény tartozna az iskola, óvoda, művelődési ház és könyvtár. Az
összevont rendszer célja, hogy az óvodáskortól egészen 22 éves korig egy csapatban legyenek
a fiatalok. Erre létezik egy törvényes formula, az Általános Művelődési Központ. Januárban
döntött a képviselő-testület, hogy összevonja az a három intézményt, tehát a három
intézményt egy vezető irányítja. Az intézményi szervezeteknek véleményezni kellett,
valamint szükség volt egy tanügyi szakértő közreműködésére. ÁMK vezetői állásra a pályázat
kiírása megtörtént, melyek várhatóan a megadott határidőig megérkeznek. Júliusra már
meglesz az új ÁMK vezető, melytől a képviselő-testület többek között azt várja el, hogy
találja meg azokat a pontokat, amelyektől az eddigieknél is színvonalasabban, jobb
költséghatékonysággal működhetnek az intézmények.
Kérdezi a jelenlévőket, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?
Más témában kérdés, vagy hozzászólás?
Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket, hogy egy héten belül mindenki kap egy lakossági
tájékoztatót, melyben leírják, hogy hol tartunk a szennyvízberuházással. A terv szerint
haladunk, de egy hónap csúszás van, augusztus helyett várhatóan szeptemberben kezdődhet a
kivitelezés.
A közbeszerzési eljárást nem lehet sürgetni, itt kötött határidők vannak. Mivel a beruházás
Európai Uniós pályázat, különböző minőségbiztosítási feltételeknek is meg kell felelni, pl. a
kivitelező kiválasztása, mely kétfordulós pályázat.
Elmondja, hogy jól működik a Víziközmű Társulat, az önrész jelentős része rendelkezésre áll.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás után nyílt képviselő-testületi ülés
megtartására kerül sor, melyre minden jelenlévőt ezennel meghív.
Miután más téma, indítvány nem volt, a polgármester a közmeghallgatást bezárta.
Kmft.

Fehér Jánosné
jegyző

Havelant István
polgármester
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