Szám: D.7. 14 l20t5.

Jegyzőkönyv

2015. augusztus25-én I7 óra
Doba tnkormányzat Képviselő-testületének
mestartottnvilvános üléséről.
kezdetÍel

Készült:
-_------

Ülés helve: Képviselő-testülethivatala
8482Doba. Kossuth u. 10.

Jelen vannak:

Horváth Zo|tán
Papp Zo|tán
Bajczi Norbert,
CsászárBa|ázs
Sikos Géza

polgármester
alpolgármester
képviselők,

Rendes - Somlai Eszter a|jegyző
Sarkadi Tibornéj egyzőkönyvv ezető

Lakosság részérő|megjelent:0 fo
Horváth Zo|tán po|gármester: Koszönti a megjelent képviselőket, kiilön köszönti a
aljegyző ass zonyL,j egyzőkön yw ezetőt'
Megállapítja, hogy az 5 testületi tagból 5 fő megje|ent, azülés hatarozatképes,aztmegnyitja.
Javaslatottesz azülés napirendjére.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta|_ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül_ az a|Ítbbinapirendetfogadja el:
1.l Ata|ajterhelésidíjról
Elóterj esztő : Horváth Zo|tán polgármester
2./ Rendkívüli szociális igénylésről
Előterj esaő: Horváth Zo|tán polgármester
3 ./ B eiskol áztatási támogatásról
Előterj esző : Horváth Zo|tán polgármester
4.l IJE.,Pfelülvizsgálata
Előterj esztő : Horváth Zo|tán polgármester
5./ Belső ellenőri jelentés
Előterj esáő : Horváth Zo|tán polgármester
6.l ll'kác padló b eszerzése
Előterj esÍő : Horváth Zo|tán polgármester

I

NAPIREND TARGYALASA

1./A talajterhelésidíjról
E|őterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán polgármester: Ismertetiaz e|őterjesáést,mely alapján kötelező meghozni a
talajterhelésidíjról szóló rendeletet.Kiemelendő a mentességbiztositása,mely az öregségi
nyugdfminimum kétszeresétel nem érőket segíti. Javasolja'a rendelet tervezet a|apján a
rendeletmegalkotását.
Testület a javaslattal egyetért.

Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete5 igen szavazatta|_ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül- megalkottaa:
10/2015.(VII.26. ) rendelet
a ta|ajterhelésidíjról
( A rende|et a iegyaőkönyv melléklete.)

2./Rendkívü|iszociálisigénylésről
Előterj esztő:Horváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti,hogy a hónap elejénbenyujtottáka szociális
támogatási igényüket972 e Ft-ra, melyet most módosítani sztikséges'Ujraszámolták a
be. Javasoljahatározatba
nianypotlasatrp1ána kérelmet,ígymost l.660 e Ft-ra.nyújthatják
összeggel.
l.660.000,-Ft
az i|
. számúhatározatmódosítását
foglalnia 6|12015
Testületa javaslattalegyetért.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki a javas|atávalegyetértkézfenntartással
jelezze.
Doba onkormányzat Képviseló-testtilete5 igen szavazatta| _ tartőzkodás és ellenszavazat
nélktil_ megboztaaz a|ábbihatétrozatot:
62 12015.(YÍII . 25.)határozat
úgydont,
Doba Község tnkormányzatKépviselő-testülete
hogy rnódositja6|12015'(uI. |4.) száműhatározatáiaz
alábbiakszerint:
benyujtja igényéta Belügyminisztériumhoza települési
onkormányzatok rendkívüli önkormányzati koltségvetési
támogatásakeretébena rendkívtili szociális támogatás
osszegre.
1.660.000,-Ft
igényléséhez
s nyil atkozatolg
zza a po|gármestera szüksége
F elhatalma

igénylé
sek, szerzó déseka|áirásira.
Felelős: HorváthZo|tánpolgármester
Határidő:folyamatos

3./ Beiskol áztatási támo gatásról
Etőterj esztő: Horváth Zo|tán polgármester
Horvfth Zo|tán po|gármester: Ismerteti, hogy az e|őző évhezhasonlóan idén is biztosítani
sztikséges a beiskoláztatási támogatást az önkormányzat szociális rendelete alapján, mely
tarta|mazza a jogosultsági feltételeket, a benyujtási időkorlátokat és a szükséges
rendeletben meghatározott Összeg
mellékleteket.A rendelet arról dönt, hogy a kÖltségvetéséi
a támogatás. Külön erről nem rendelkeáek, csupán a keretösszegről , ezértmost szükséges
főre lebontva meghatározni a beiskoláaatási támogatást. Javaso|ja az e|őző évi 5.000,-Ft -os
összeget megtartani.
A testületajavaslattal egyetért.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba tnkormányzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazatta|_ tartőzkodás és e||enszavazat
néllnil _ meghozta az a|ábbihatározatot:
63 l20l5. (YIJI, 25.) határozat
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő+estületeúgy dont,
hogy 5.000,-Ft/ fo összeget biztosít a kozségben élő
iskolás koru általános iskolás, középiskolás ésfelsőfoku
tanulmányokat folytató gyermek szátmára a 2l20l5. (II.
16') önkormányzati rendelet tarta|ma a|apján a 20|5. évi
koltségvetésterhére.
Felelős: Horváth Zo|tán polgármester
}latá.'idő folvamatos

4.l HEP fe|ü|vizsgálata
Előterj esztő: Horváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán po|gármester: Ismerteti,hogy kétéventeszükségesa FIEP felülvizsgálata.
Javasolja érvénybenhagyni az akkor tett vállalásokat.
Testület a javaslattal egyetért.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazatta|_ tartőzkodás és e||enszavazat
nélktil_ meghozta az a|ítbbihatározatot:

3

64 l2o15. (YŰ

. 25.) határozat

Önkormányzat Képviselő-testülete
Község
Doba
Esélyegyenlőségi Programját,
Helyi
felülvizsgálata a
melyet vá|toztatásoknélkül érvénybenhagy.
Felelő s: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: folvamatos

5./ Belső ellenőri jelentés
Előterj esztő: Horváth Zo|tán po|gármester
tervet.
Horváth Zo|tán po|gármester: Ismertetia belső ellenőri jelentéstés az intézkedési
Javasolja azok elfogadősát.
:
Testület a javaslattal egyetért.
Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazatta|_ tartőzkodás és e||enszavazat
nélkÍ'il- meghoáa az a|ábbihatározatot:
65 /2015. (VIII . 25.) határozat
Doba Kozség Ónkormányzat Képviselő-testtiletea belső
ellenőri jelentést és a kapcsolódó intézkedésitervet
elfogadja. (A jelentésésaz intézkedésiterv a j egyzőkönyv
melléklete.)
Felelő s: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő folvamatos

6.l Akác padló beszerzése
E|őterj esztő: Horváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán po|gármester: Ismerteti, hogy szükséges lenne a járda felújításhoz
kapcsolódóan a Kossuth utca végéna Diófa buszvárőná| a híd felújítása,va|amint az óvodától
kivezető brusz.kerti úton (283 hrsz.) átível híd felújítása,melyre szőmitása szerint 250 e Ft
lenne szükségakác-padló beszerzésére.
értékben
Testület a jav as|attalegyetért.
Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javas|atával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazatta|_ tartőzkodás és e||enszavazat
nélhil _ meghoztaaz a|ábbihatározatot.
66 l20l5. (YIII .25.)határozat
Doba Község onkormányzat Képviselő-testtileteúgvdönt,

4

250.000,.Ft.otbiztosít a
hogy akác.padló beszerzésére
2075. évi költségvetésitartalékterhére,melyet a ,,brusz.
kertf' út hídjánakés a Kossuth utca Diófa buszvarónál
fordít.
lévőhídfelújításara
A képüselő-testiilet fe|hatalmazza a polgármestert a
szükségesanyagokbeszerzésére.i
Felelős: HorváthZo|tánpolgármester
Határidő:folyamatos

Horváth ZoÍtán polgármester a képviselő.testületnyilvános ülését |7őra 40 perckor
berekesztette.
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