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Jegvzőkönvv

IftffilB Doba onkormányz* K€pyi§€l&t€§fiilet€n€k ?015. ot*óber 'l-én l7 őra kezdette'

,"€t"rt"ü nyilvános ül€séól,

ÜÉ* Uctvo: Kepvisel&tesmlet hivatala
T+aDoM,Kosnrthu, lo,

Ielen vannak: Horváth zaltíllr.
Papp Zottan
BajcziNoóert,
Csaszar Balazs
Sikos Géza

polgarm€§ter
alpolgármester

kepviselób

Rendes - Somlai Fszter aljegyző

S arkadi Tiborné j egyzökónyw ezető

ramssag r&a&öt mqielemt 1 6

Honáth Tilltán pofírmecten Köszönti a megielem k&vi§etökot' kiilon koszonti a

*ffiT"#??ffiffil 5 f6 megielent aaüles határoza&épeq aá megnyitja,

raótat& Írxr. arüs napirendjere,

Doba onkormányzat Kepvisel&tesffilere 5 igen szavaz&a! _ ellenszavazd é§ táíó"kod;á§

nár.U - azalibbinapirendé firgadja el:

l.1Nem kózmüvel összqyeitot h]áásrts§i srennyvíz bqyujtsere vonatkoó kozszolgaltatást

éíintö helyi rendetet módosítása

Etöt€deúö: I{orváth 7§ltágpolgarue§t€r
2./ Start köanurrka programról

Elöt€íjesatö: I{orváth ?óltán plgarmester

3l Sdr€*i felvonrlás
Elóteíje§áö: Horváth 7nttálpolgárse§t€í
+ 7 l*rurr Nyár kiadvány támogatásaról

Elöteíje§s*ó: Horváth Zoifu polgfomester

5.1 Srcciális é{k€*€t&ról
Elöterjesztö: ttrorváth ?§ltárpotgárilest€r
O/nuÍ.o"vtor* Zrt-váköúffi vagyonertekelésaö

nOtoi""ÁO: trtorvárb ?eltáipolgármester



NApIRENu rÁncylrl$l

1./ Nem k&zművcl összegújtött háztarüási szcnnyvfu b€yűitó§ére vonatkozó

Xörszors,í}tatá§t érintő heiyi rendclct módosítása

Előterjesztő: Horváth Tnlán polgármester

Honáth lnltánpolgármester: Ismerteti az elÖterjesztést. Iavasolja a rendelet megalkotását'

kéri a te$sült véleményét-

Testüet a javaslattal egyetért,

HorváthT,oltánpolgármeetenKéri,hogyakiajavaslatavalegyetértkézfenntartással

§'.'oT'*"*rzat Képviset&te*ülete 5 igen s?aw?;rtlel - ellenszavazat es tartóz,kodas

nélkÍil megalkotta a: 
il/201§. (,. 8.) rendeletét

2./ §tart könmunka programrol
Előteriesztó: Eorváth Zalt§l" polgármester

Honáth ?nltán polgr{rmesten Ismerteti" hogy _a,ko.1nunka 
progíítm megvalósítása a

tervezettek szerint halad. A pátyázat b";ú.É*ű;9rog költsegekre minimális Pénzeszközt

tervezetek csa§ azonban ahhoz tosv u j;;d,ík e*: t9 *q6t"tO minOsegben kesztiLtjon el úgy

gondo§4 nogy *Ű.,rrn meg 
-ÍOO'e Ft ófordítas *try:: Feimertilnek még g€,pi

munkálatok, c€ment stb beszerzés. Javasolja az 5o0 e Ft hozzát€telét a programhoz,

Teslrilet a javaslattal egyetért,

Hopáth ?nltán polgírmesten kéri, hogy aki a javaslatával Egyetért kézfenntartassal

je|ez,zs.

Doba ónkormanyzat képvisel&testtilete 5 igen szavazattal - tsrtózkoda§ és ellenszavazat

néllrül* meghoaa az alábbi határozatot:

a nem közművel össze5lűjtött háztartási

szennyvíz összeryűjtésóre, elsállíására és

emetyezOsOre iiányuló közszolgáltetásról
szóló 61201,5. (m.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet a jeg5rzőkönyv mellóklete,)

?1 12015. íX.7,) határozat

DobaKözsegÖnkormanyzatánakKépviselő.tesfüeteúgy
dönt, hogy u ,tu.i,-toi_"otu, _,belterületi közutak

§*i#lffi t,: 
ji,e,tg-ffi gí:fi §§Ti,"1tx",??;-§ií



A _trGpviselő+esttilet felhatalmazza a polgárme§tert a
sztikséges anyagok beszerezésrg tapcsotbdí*;öd;r;=k
aláírására.
Felelós: Horváth Zoltínpolgármester
F{ataridő: folyamatos

3./ Szüreti felvonulás
Előúerjesáő: HoIváth ?,gláa polgármester

Iilonáth |nltán Polgámester: Idén is szerefiré megrendezni a sztireti felvonulás| mely
tervei alaPjan 13 Órakor kezdődne aKopernicáry nagyitetUan lévő szölö szüretelésevei majá
kÖvetkeane a felvonulás, a Kuhúrhánban * asr"oo}kórusok fetlépé§e, majd egy énekesnőműsor4 vac§ora 18 Órakor e§ bál €ifiéüg. A vacxíníhoz beszerzik Ü uráp*yagor.uq a ffizést
tarsadalmi munkában vállaltáq három 

"*pon 
is ffizni fog.

Csásár Balázs lréPviselŐ: Lebeszélte az énekesnővel a műsor| vállalta a fellépést, nem iskér mqbíási díjat valószínűleg egydü jöq de fudomása o"Ú voh hogy parfu€rret lépett
fel.

Holváth Zoltán Polgátmesten Keri, hogy aki a javaslaüával €yetért kézfenntartássat
Jelezze.
D:.bu_ ÓnkormánYzat KépviselŐ-testtil*e 5 igen szavaratta! - tártózkdás és ellenszavazat
nélktil - meghoáa az alárbbi haíarozatot:

72 t2at5. (X. 7.| határvrat

Doba §özség Önkorrnrányzatának képviselö-testiilete úsv
döqt, hogy szüeti felvonulást sdvez 2015.10.10.-&Í.
pe_lv.megyalósitásíra 100.000,-Ft-ot biaosíi; 20Íi j;
költsegvetés terhére.
|9lelős : Horváth Z-altírr. polgármester
Flataridő: folyamatos

4./ JuMark Nyár kiadvány támogaüig6.61
Előtericsáől Horváth Zllltán polgámester

Horváth z',|tőn polgárueeter: Ismerteti a a Borrx Egyestilet kerelmá. A közseglakossagsárna 476 ffi, mely száz forinttal számolva 47.6w,-Ft. Ennyi támogatást kér azEgYesiilet a kiadvánY megielentetésehez, mely a falunapi renOezven}unt<et népszerűsíti,valamint a körnYék rendezvényeit fo§a oúe. Javasolja tér"r"* 
-iirogut*,át 

a fenti
összeggel.

Császár Balázs kóPviselŐ: Lebeszélte az énekesnövel a műsor| vállalta a fellepés| nem isker megbíási Űjal valószínűleg egyedül jOq de tudomása szerint volt hogy partnerrel lepett
fel.

Egráth ?alán Polgámcsten Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartássaljelezze.

TP"_ KePviselÖ+estrilete 5 igen szavazattal - taítózkodas és ellenszavazat
nélktil - megboáa az aláhbi íntároz.atot:



7 3 t2lt5- (X. 7,| baározlt

Doba Község önkormánv zatimk Képviselő_testtiúete úsv

;di -úó," 
somló és Körnvéke_Borut Egrestiletet

iüéiii*"ía'Simon i*o*. székhelv: Devecser. petőíi ter

ir - 47,3ŐO.- rt-tal 
-iamosatia a juhfark-nyár című

orosramfiizet elkészítése érdekében,
heláOs: Horváth Zoltán' polgármester
Határidő: folyamatos

5./ §zociális étkezteté§ről
Előtcrjesztő: Eorváth ?filtár polgáruester

Honáth }§t1án polgármester: Tqiékoádja a képvisetőkeq hogy az Atapsz,olgáltatasi

Központ Noszlop -i"ii"téÁenv n j"í"J€ iá*eovi vabatyozás ertelmében jövőre már nem

fog műktidni, *"g*ÁtJesre íog t"rúl"í Az oíkormanY.zat kötelező feladata a szociális

étkeáetés biaosíása" melyet jelenleg i. ,otu igélylő részere bixosít naPi egYszeri meleg

étkeztetést. lu..ru*rjá aÚ"i t"gy-zóro. évúl 
-o*en*" 

Étja el a szociádis etkeztetés

feladatal felkerik a aljegy1őt a követkeó üésre a §zakmai program es a sziikséges

Áur*"ot*.io etökesátesü működesi engedély megkereshez,

Testtilet a javaslattal egyetert.

Horváth Z,,lán polgármestcr3 K€ri, hogy aki a javaslatrival egYetért kédenntartással

je|ezee.

Doba ónkormanyzat Képviselő_testüete 5 igen szavazattal - tsrtózkodá§ és ellensavazat

nélkul - meghozta ae alábbi Mtározrtot

?4 /201§" í)L ?.r haúrezat

Doba közseg önkormányzata kepviseló_testtilete úgy

dön| hoglrZÖt6.0t.Ot. naptól önállóan látja el a szocialis

"trc*t6- 
feladaát felkéri az aljqyzőt a sztikséges

iratanyag elkészítésére a §oron követkeó tilésre,

FeleÉs: Rendes-Somlai Eszter aljegyző

I{ataridó: folyamatos

ó./ Bakonykrrszt Zrt-vel kötött vagronértékelésédl
Elótcriesztő: Horváth T'olán polgármester

Horvóth Lnltán polgármcstcr: Ismerteti az elóterjesáést, Javasolja a tnténoÁ

mqbozatalát.

Tmtiilet a javaslattal egyetért.

Hollváth 1'/,ltán polgámester: kéri, hogy aki a javaslataval egyetért kédenntartassal

jelezzn.
Doba ónkormanyzat Kepviselö_tsttilete 5 igen szavazattal- tartóz.koűs és ellenszavazat

nélhil- meghoáa az atábbi halározatot:

4



75 f2015. (X.7.) haározat

Doba Község Önkormámyzata Képviselö-testiilete úgy

áon, mint 1t-2577g,i-004-01_11 MEKH kóddal

rendelkező 40. sorsziámtl §omlószölős, Doba, Oroszi,

corszorcsok ivóvízellátó viziköarrű_rendszer Ellátásért

Felelőse , hogy a vfuiköarrű-szolgáltatásról szóló 2011,

évi CCD.. toöény 7s.§ (1) bekezdés módosítísa tiilaében

a vagyonértékeleit elhalasztja, A 13/2015, (tL 11,) Kt,

,rűi határozaát visszavonja amely egyben az

együtb"űkOdési megállapodás visszavonása is"

Felelős: Horváth Zo|tán polgármester

Hatfuidő: folyamatos

Horváth zaltám polgármester a képvisel&testiilet nyilvfuros ülését 18 óra 30 perckor

berekesztette.

.*::H§fu'
Hor.,láth Zoltán

Pülsífme§e.

/ -/ ,''''-^
/"{+,4,

Reídes - Somlai Eszter
alieglzó

5


