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Készült: Doba Község tnkormányzat Képviselő-testülete 2018. mrírcius 29.én 18 óIa
kezdettel megtartott nyilvrínos üléséről.

Ülés helve: Polgámesteri Hivatal Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgfumester
sikos Géza
Bajczi NolbeÍ képviselők

Dr Szabó.Ha.ísz Hajnalka aljegyző

Lakosság részé.ől megjelent: 0

Eo|,!Íth zoltli]t polPó|mester: Üdvozli a képviselő-testiiletet, aljegyzo asszony(.
Meglíllapítja, hogy az 5 Íti testületi tagból 3 Íő megjelent, az ülés hatfuozatképes, azt
megnyitja.
Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfenntafiással jelezze.

Doba Község Önkomlínyzat Képviselő-testiilete 3 igen szavazattal _ ellenszavazat és
tafiózkodás nélkül az alábbi napírendet fogadja el:

NAPIRENDI
1./ Je]entés a 2017. évi belső ellenőrzésről
Előte{esztő: Honáth zoltán polgámestel

2./ Töryényességi felhívas
Előte{esztő: Horváth Zoltrín polgrirmester

3./ Doba község 2018. évi közbeszerzési terve
Előte{esztő: Horyáth Zoltán polgármester

4./ Az egyes szociális ellátások szabályozásinóI szó\ó 212015 ' (ll.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előtedesztő: Horváth Zoltlán polgármester

5./ szociális étkezésIe szerződés
Előte{esztő: Horváth Zoltán polgfumesteÍ

6./ Hídfelúj ítás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgáÍmestel

NÁPIREND TÁRGYÁLÁsA



1./ Jelentés a 2017. évi belső ellenőrzésről
Előteriesztő: Eorváth zolÍán Dolgármester

Horváth Zoltán polgármester: IsmeÍteti a Doba község onkormányzatrínak belső
e]Ienőrzéséről a Bocskay és Tfusa Bt' á|ta| 20I,7. évről elkészített összefoglaió jelentést'
Kéri' hogy aki a belső ellenőri jelentésben fog]altakkal egyetéÍ, kézfeíntartássaLjelezze'

A képviselők részéről hozzászólás nem töftént'

Doba onkomlányzat Képviselő{estülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és taÍózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

20/2018, (III.29.) Kt. sz' h^tároz^t

Doba Község tn}ormányzatának Képviselő{e.stülete
az öDkormiínyzat 20\,|, évl összefoglaló belső
eIIenőIzési jelentést elfogadja'
(a jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Felelős: po1gármester
!4!!g!S azonnal

2./ Töryényességi felhívás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán Dolgármesten Ismelteti az előte.jesztést. A Veszplém Megyei
Kományhivatal tönr'ényességi fe]hívlissal élt az önkormányzati lendeletek közzétételére
vonatkozó jogszabályi előírások megséÍtése miatt, a lendeletek késedelmes fe1töltése miatt.
illetve nem töfiént meg egy esetben az egységes szerkezetben pubiikálás. A jövőben az erae
vonatkozó jogszabályi előíIásokat és határidőket pontosan be kell tartani.
Kéri' tegyék íel kéIdéseiket.

A testület lészéól hozzászólás nem történt.

Horváth Zoltán Dolgármester: Javasolja a hal,aÍozat Ínegl1ozatalát a hatfuozati javaslat
alapján. Kéri, hogy aki javaslatávai egyetéfi ' kézfenntaúással jelezze'
Doba onkományzat Képviselő{estüiete 3 igeÍ szavazattal - ellenszavazat és taÍózkodás
né]kül _meghozta az alábbi hatfuozatoti

21l2018. (III'29.) Kt. sz. határozat

Doba Kö7ség on].orman) zalának Kép\ iselő-lestülele
a veszprém Megyei Kormányhivatal vEB/005/1 1 82-
1/2018. sz.ámú törvényességi felhívását megtárgyalta,
az abban foglaltakat elfogadja.
(a törvényességi felhívás a jegyzőkön1v mellékletét
képezi)

E9!9!0s! polgámester
Hatá r idő :2018.03.31 '



3./ Doba község 2018. évi közb€szerzési terYe
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Ilorváth Zoltán Dolgármestel: Ismelteti az előtedesztést. A közbeszerzésehől szóló 2015.
évi cxlIII. törvény (Kbtv.) 42. $ (1) bekezdésében foglalt e]óíIás alapján az ajiánlatkéIő
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszezési tervet köteles készíteni az adott
évre telvezett közbeszerzésekról. Mivel az település a Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi téI létrehozása, fejlesztése, enelgetikai
korszerűsítés pályázaton 34 939 304 Ft nyelt, szükéges a közbeszeEési tervet az építés és
árubeszerzés vonaúozásában elkészíeni.
A testület lész&ől hozzászólás nem történt'

Ilorváth zoltán Dolgármester; Javasolja a határozat meghbzatalát a haltozati javaslat
alapján' Kéri, hogy aki javaslatával egyetért' kézfenntaltással jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

2zl2o1,8' (III'29.) kt. sz. h^tározat

Doba Község tnkormrán1zata a ktjzbeszerzésekól
szóló 2015. évi CXL I. törvény 42. $ (1) bekezdése
d'apján az tnkomlínyzat, mint ajánlatkéIő által
2018' évben lefolÍatandó közbeszerzési eljfuások
éves tervét a hatáúozat 1. szímú melléklete szelint
jóváhagl a'
Me9bízza a polgármestelt. hogy az esetlegesen
közbeszerzéssel érintett fejlesáéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Horváth Zoltán polgiírmester
Határidő: folyamatos

4,l Az egyes szociális ellátások szabályozásáról sző|ó 2D075' ([.16') önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ilorváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán DolgármesÚer: A szociális étkeztetést biztosító Restí vendéglő tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy 2018.04.01. nappal emelrri kívánrrak a díjakon' az eddigi 630'-Ft-
Ió1 660,-Ft.m'l adagla' Ezen díjat be kell építeni a szociális lendeletben, valamint szükséges
dtjnteni aról is' hogy az intézményi té tési díj összege emelkedjen-e.
Jelenleg 350,-Ft-tól 550,-Ft-ig terjedően ftzetlek az ellátottak az egy főre eső jövedelmiik
figyelembe vételével. Javasolta, hogy az ellátottak által fizetendő intézményi térítési díj ne
változzon' a 30 Fvadag áremelkedés az öúormrínyzat ki tudja gazdálkodni, nem kellene az
ellátotíaka áthárítani'



Honáth Zoltán nolgármester: Javasolja a rendelet megalkotását a tervezet alapján Ké ,
hogy aki j avaslatával egyetét, kézfenntaltással ie|ezze,
Doba tntormányzat l(épviselő-testülete 3 igen szavMattal _ elleÍszayazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a:

3/2018. 0II.30. ) rendeletét
az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló

2/2015.(II' l6.) linkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkön).v melléklete)

5./ szociális étkezésre szerződés
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Az eddig szolgáltatást végzó Resti Vendéglő megkiildte
iárajánlatát, 30 Ft-ta] emelte az adagonkénti áIat, 2018' április 1.napjától 660 FÍ/adag fuon
adja a szociii]is ebédet. Ez a]aPján új sze&ődést ke kömi 2018. április 1. napjától 2019.
március 31. lapjáig terjedő időtartamra

Horváth Zoltán Íro|gármester: Javasolja a hat|írozat rneghozatalát a határozati .javaslat
alapjan. Kéri' hogy aki j avaslatával egyetéÍt, kézfenntaItással jelezze.

A testület Iészéről hozz.íszoltís. kéIdés nem töItént.
Doba tIrtom|ínyzat Képviselő-testlilete 3 igen szavazattal . ellenszavazat és tafiózkodás
né|kül _meghozta az alábbi haÉrozatot:

2312018.(III.30.) Kt. sz, hatáÍozat

1. Doba tnkományzatáÍak Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a szocirílis gyermekjóléti és gyeÍmekvédelmi
szolglíltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyillvántaÍtáslfuól és ellenőrzéséről szó|ó 369/20|3.
(X'24.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.1.ó ponlja alapján
ellátási szerződést köt a mellékelt árajánlat alapján:
. Kocsy Miklós (Resti vendéglő) 8460 Devecset vasút u.
15' szim alatti egyéni vállalkozóval 2018. ápdlis l.
napjától 2019' március 31. napjáig.
2. Felhatalmazza a polgáÍmestert a szükséges
megállapodások megkötésére'

HatáÍidő: 2018. mlícius 3l.
Felelős: polgfumestel

ó'l Hídfelújítás
Előterjesztő: IIorváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán Dolgármester: Ismelteti az előte{esztést. A dobai 026. hjsz.ú úthoz tartozó
fa híd balesetveszélyessé viilt, az előzetes felmérés alapjrin az új híd költsége kb. 1'1 millió
Forint lesz.

A testiilet íészéről hozzászólás nem töItént.



qoryiíth Zg|tán oolgármester: Javaso|ja a. |ratártozat meghoza|a!át a határczati javaslat
alapján Kéri' hogy aki javaslauíval egyetéIt, kézfemtartással jelezze'
Doba oúormányzat Képviselő-testülete 3 iget szavazalta| _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil _ meghoáa az alábbi határozatot:

24l20I8. (|fi.zg.) Kt. sz. hatáÍoz^t

Doba Község onkományzatának Képviseló-testÍilete
úgy dönlött, hogy a dobai 026. brsz-i! út fa hídját
felújítja' és €nnek költségét - 1,1 millió Forintot . a
2017. évi költségvetési taltalék teú&e biztosÍtja.

Eg!9!0S! polgtumester
Határidő: folyamatos

Horváth zoltán polgáJmestel a
berekesáette.

képviselő-testület nyilv|ínos

I( m.f.

ülést 19 óra 00 perckor

Hajnalka
újegyző .

Horváth Zoltán
polg|íínester

szlottáné

íM}


