Szám: D- 7-18 /20|5.

Jegyzőkönyv

2015. november 16.-án I7 őrai
Készü|t: Doba onkormányzat Képviselő-testületének
kezdettelmegtartottnyilvános üléséről.
hivatala
Ütéshelye:-Képviselő.testület
8482Doba.Kossuthu. 10.
Jelen vannak:

HorváthZo|tán
Papp Zo|tán
Bajczr Norbert,
Császár Ba\ázs

polgármester
alpolgármester.
képlist\(ik,

Rendes- Somlai Eszter a|jegyző
jegyzőkönyvvezető
Sarkadi Tiborné
Távol maradásátelőrejelezte:Sikos Gézaképviselő
Lakosság részérő|
megielent:0 fo
Horváth Zo|tán po|gármester:Köszönti a megjelentképviselőket'Megállapítja, hogy az 5
testületi tagból 4 fo megjelent,az ülés határozatképes,
azt megnyitja. Javasolja felvenni
pontkánt
napirendi
a képviselő-testesültdijazásárő|, a Szennyvíz-csatornaTársulásról és a
NoszlopkörnyékiÖ. F. Társulásról szoló pontokat.Javaslatottesz az ülésnapirendjére.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete4 igen szavazatta|- e||enszavazatés tartőzkodás
nélkül- az a|ábbínapirendetfogadja el:
NAPIREND
L./ A szociális tűzifa juttatás szabá|yairo|
Előterj esztő. Horváth Zo|tán polgármester
2'l Mezőőr formaruhajuttatásánakéskihordási idejénekszabá|yai
Előterjesztő: Horváth ZoItán polgármester
3 .l Szociá|is étkeáetésről
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester
4.l Házt segítségnyujtás
ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester
5./Vegyes ügyek
Előterjesztő. Horváth Zo|tán polgármester
-Kotelező iskolai körzethatárokról
- Közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről
- NemzedékekNapja
- Polgármesterszabadságáról
- Polgárőrségtámogatásáról
- Önkormányzati tulajdonúautóra téligumi beszerzés
- Bakonykarsil Zrt, beadványáról
- Polgármesterjutalmazásárő|
- Képviselő-testület díjazásárő|
- Szennyvíz-csatorna
Társulásról
- Noszlopkörnyékit. F. Társulásmegszüntetéséről
I

NAPIREND

TARGYALASA

I.l A szociális túzifajuttatásszabá|yairól.
Előterj esztő: Horváth Zo|tán polgárm ester
Horváth Zo|tán polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat vissza nem térítendő
támogatásbanrészesült31 köbméter túztfaformájában. A szociális túzifáravaló jogosultság
szabályairól az önkormányzatnak rendeletet kell alkotni, amelyet ismertet. Javasolja a
rendeletmegalkotását.
Kérdés,hozzásző|ás nem volt.
je|ezze.
Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért'kézfenntartássa|
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete4 igen szavazatta|._ellenszavazat és tartózkodás
nélktil_ mesalkottaa
1212015.(XI. 17. ) rende|etét
szociális túzifaj uttatás szabályairól.
( A rende|et a jegyzőkönyv melléklete.)

2.lMezőőr formaruha juttatásának éskihordási idejénekszabályai
Előterj esztő: Horváth Zo|tán polgárm ester
Horváth Zo|tán polgármester: Elmondja, hogy a mezőóri feladatokat ellátó
közalkalmazottnak formaruhát kell viselnie, ennek viselésétés kihordási idejét szabá|yozni
el kell fogadnia,ezértaztelfogadásrajavasolja.
kell. A szabá|yzatota képviselő-testületnek
Kérdés,hozzásző|ás nem volt.
je|ezze.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetértkézfenntartássa|
_
Doba Önkornrányzat Képviselő-testülete4 igen szavazatta| ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ meghozta az a|ábbi határozatot
7812015.(XI. 16. ) Kt. határozat
Doba Község onkormányzat Képviselő- testületea mezei
őrszolgálatot teljesítő közalkalmazottra vonatkozó
munkaruhaj uttatási szabá|yzatot elfogadja'
(A szabályzata jegyzőkonyv melléklete.)
Felelős: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő:Folyamatos

3./ Szociális étkeztetésről
Előterj esztő: Hor"váthZo|tán polgármester
Horváth Zo|tán po|gármester: Ismerteti az előterjesztést.Javasolja az eddigi gyakorlat
a|apjána rendeletmódosítását,valamit ahatározat meghozata|átaz önál|ó szociális étkeáetés
valószínulegcivil szervezetek- egyház bevonásával
biztosításához.Aházi segítésnyújtást

fogják megoldani, de valószínu|egfizetős lesz a szo|gá|tatás.Azon gondolkodhatnánk.hogy
az alacsony nyugdíjú igénybe vevőket esetleg támogathatnák a szo|gá|tatás fuának
megtérítésével.
Kérdés.hozzásző|ás nem volt.
je|ezze.
Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetértkézfenntartássa|
_
és
tartózkodás
ellenszavazat
Doba onkormányzat Képviselő-testülete4 igen szavazatta|
nélkül- megalkottaa
13/2015.(XI. 17.) rendeletét
az egyes szociális ellátások szabá|yozásáról
iinkormányzati rendelet
sző|ő 212015.(II.16.)
módosításáró|
( A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
je|ezze'
Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetértkézfenntartássa|
_
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete4 igen szavazatta| ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ meghozta az a|ábbi határozatot
79 120|5.(XI. 16. \ Kt. határozat
Doba Község onkormányzat Képviselő-testülete úgy
dÖnt,hogy
szakmai programját elfogadja'
1 . a szociális étkeztetés
jegyzőkönyv
melléklete.)
(A szakmai program a
2. a törzskönyvi nyilvántartásbakéri a 107051 szociális
kormányzati funkció felvételét.Doba Község
étkeztetés
Önkormányzat kormányzati funkció módosítását a
törzskönyvi bejegyzésben2016.01.01. napi hatállyal
elfogadja ésj óváhagyja.
3. feIhatalmazza a polgármestert a Resti Vendéglővel
(képviselő: Kocsi Miklós , Devecser Vasút u. 15.)
megkotendőellátáSi szerződésaláírására
Felelős: Horváth Zo\tánpolgármester,
Rendes-SomlaiEszter aljegyző
H a t á r i d ő :2 0 1 5 . | 2 . 3 I

tás e|látásáról
4./ IJ.ázi segítségnyúj
Előterj esztő: Horváth Zo|tán po|gárrnester
Horváth Zo|tán polgármester: Az elmúlt ülésen elfogadták az a|apszo|gáltatásikozpont
a törvényi háttérrő|akkor tájékoztattáka testületet.Mivel megszűnik a központ
megszűnését,
feladatátis el kell |átnia az önkormányzatnakjanuár elsejétől.Javasolja
aházi segítségnyújtás
elláttatni, kik ígéretükalapján
a feladatót a Lakos Áda- Evangélikus SzeretetszoIgá|atta|
juttatásokkal.
Ellátogatott Bobára a
és
átveszik a dobai dolgozókat, azonos bérezéssel
központba ésminden helyénvalónaktalált, úgygondoljajól fog sikenilni az egyittmúkodés.
A testületajavaslattal egyetért.

Doba Önkormányzat Képviselő _ testülete 4 igen szavazatta|- tartőzkodás ésellenszavazat
nélkül _ meghozta az a|ábbi határozatot,,
80/2015.(XI. 16.)határozata
A Képviselő-testületúgy dönt, hogy a házi segítségnyújtás
kotelező Önkormányzattfe|adatot2016.01.01.nappal a
|áttatja e|
Lakos Áaa* Evangélikus Szeretetszo|gá|atta|
(székhely: 9542 Boba, József A. u. 24. )
A Képviselő-testület fe|hata|mazzaa po|gitrmestert' hogy
a szükségesnyilatkozatok,megállapodásokatir1aa|á.
Felelő s: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő:azonnal

5./ Vegyes ügyek
Előterj esztő: Horváth Zo|tán polgármester
5.1./I(ötelezőiskolai körzethatárok
javasolja elfogadni a körzethatárt.
Horváth Zo|tán polgármester: Ismertetiaz előterjesztést,
j
avaslatát.
Kéri a képviselő-testületvéleményét,
Kérdés,hozzászőIits nem volt'
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete4 igen szavazatta|- ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül - meghozta az alábbi határozatot.
81/2015.(XI.16.) Kt. határozat
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő-testuletea nevelésiműkodésérőlésa köznevelési intézmények
oktatási tntézmények
sző|ő 2012012.(VII.31.)EMMI rendelet24.$
névhasználatárőI
Veszprém Megyei Kormányhivatal
(1) bekezdésealapján a
oktatási és Hatósági osztá|ya által megállapított kotelező
körzethatárainak
felvételt biztosító általános iskolák
Nemzetiségi
Német
(
037064-Noszlopi
meghatározásáva|
Nyelvoktató Altalános Iskola ) egyetért.
Dobán
Az EMMI rendeletfenti szakaszánakelőírásaértelmében
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
hátrányos helyzetű általános iskolába járő gyermekeklétszámal
fo.
Felelő s: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő.2015.november30.

5.2.tKilzmegh aIl gatá s id ő p on tj á n ak kit űzésérő l
Horváth Zo|tán po|gármester: Az előző évekhezhasonlóan a községbenkozmeghallgatást
A közmeghallgatás időpontját 2015' december4' napján
kell tartaniaa képvisélő-testületnek.
I],3O orai kezdettela Kultúrházbanjavasolja megtartani'
je|ezze.
Kéri, hogy aki a javaslattalegyetért,kézfenntartással
4
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o igenszava
zattal_ ellenszav
azatéstartózkodás

Doba'Község Önkormányzat
Képviselő-testülete2015.
december 4-én 17,3O óiai kezdettel
a Kultúrházban
kozmeghallgatásttart.
Felelős: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő:Folyamatos
5.3./lr[emze
d ékek Napj a
Horváth Zo|tán polgármester:
Elmondja, hogy az eiőző évekhez
hasonlóan a karácsonyi
ünnepekrevaló tekintettelmegrende,,ék-aN"',i.Jet.t.úp;at,
amennyiben ezt atestületis
í.."-l.. r 9-én

l3'1filí:|j.*,|!i*:zvény

|6 órakort...itn..negt;í;;.re.i a testület

A javaslattala képviseló-testület
egyhangúlagegyetért.
Irorváth Zo|tán po|gármester
: A r endezvénylebonyolítására
l50 eFt-otjavasol.Kéri, hogy
rendezvény megtartásával, időpontjával
?\i ^u
és
a
150
e
Ft biztosításával egyet{i,
kézfenntartással i ől ez z e.
D,:'b:.Önkormányzat Képviselő _
testü|ete 4 igen szavazatta|_
ellenszavazatés tartozkodás
nélkül- meghoztaaz a|áibi t,ata,o,itot.

D,:'b"aonkormányzat Képviselő-testülete
úgy dÓnt, hogy
20|5. december 19-én 16
o.ui t..,J.ttel Nemzedékek
N1nja rendezvénytart. A renae'vony
iJonyofitasára 150
e Ft-ot biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Zo\tánpolgármester
5.4.IPo|gármesterszabadságáró|
Ilorváth Zo|tán po|gármestir:
Ismertetiaz

eiőterjesztést,
javasolja beszámolója

A testület részérőIhozzásző|ásnem
történt.

elfogadását.

Doba tnkormányzat Képviselő _
testülete 3 igen szavazatta|ellenszavazat nélkül ésl
tartőzkodással _ meghoztaaz a|ábbi
h,at.ározatot:
84/20|5,(,XI. t6. \ Kt. határozat

D:b? Kozség ÖnkormányzatKépviselő-testülete
a
polgármestertájékon.atását
a 2u;. évi '"uuua,agu

i gényb
evételéről
elfogadj
a.
Felelős : HorváthZo|ián-po\gármester
Határidő.folyamatos

támogatásáról
5.5./PoIgárőrség
Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti a Polgárőrség kérelmét,melyben az űjjá alakult
A
egyesület működésük, valamint az autő fenntartásáhozkérnéaz önkormányzat segítségét.
kotelező biztosítások.tankolás, szervíz stb. fedezetérekérnének200 e Ft-ot, Javasolja az
egyesülettámogatását.
A testületajavaslattalegyetért'
Doba tnkormányzat Képviselő - testü|ete4 igen szavazatta|- ellenszavazatéstartózkodás
nélkul_ meghoztaaz a|ábbi határozatot"
85 /2015.(XI. 16.)határozat
Dob a Község t nkormanyzatának Képviselő -testületeúgy
dönt, hogy a Polgárőr Egyesület Doba -t (képviselő:
GőczénéPapp Barbara' székhely:Doba' Kossuth u. 10 )
200.000,-Ft-al támogatja a 2015. évi műkodésük
érdekében.
A testülete fe|hata|mazzaa po|gármesterta támogatási
szerződésa|áírására.
Felelős: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő:folyamatos

5.6./8akonykarszt Zrt. beadványáról
Horváth Zo|tán polgármester: Ismertetiaz előterjesztést.Javaslataaz,hogy nem fogadják
el a Bakonykarsztjavaslatát,vagyis ne hagyják a vagyonkezelésidíjatmint fejlesztésiforrást
a társaságnál.
A testületajavaslattal egyetért.
Doba onkormányzat Képviselő _ testü|ete4 igen szavazatta|- e||enszavazatés tartőzkodás
nélkül _ meghozta az a|ábbíhatározatot.
86 /20l5. (XI. 16.)határozat
Dob a Község onkormány zatának Képviselő.testülete úgy
d ö n t , a B a k o n y k a r s z t Z r 1 . . 2 8 1 2 0 1 5 . ( X . 0 1 .s) z . I g .
határozatát nem fogadj el, nem kivánja a vagyonkezelési
di1at - amennyiben nincs tartozásuk - mint fejlesztési
forrást a Társaságnál hagyni .
A Képviselő-testületfelkéria polgármestert,hogy a
döntésről a Bakonykarszt Zrt..értesítse.
Felelős. Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: azonna|
5.7./Önkormányzati tulajdonúautóra té|igumi beszerzés
Horváth Zo|tán polgármester: Javaslataaz önkormányzati tulajdonúgépjárműretéli-gumi
beszerzését,mivel a mezóőr is gyakran haszná|ja az autot ,ezért mindenképp szükséges a
Javaso|ja ezen cé|ra25a e Ft elktilonítését.
hegyi utakon való biztonságoskÖzlekedéshez.
A testületajavaslattal egyetért.
Doba onkormányzat Képviselő _ testü|ete4 igen szavazatta|_ e||enszavazatés tartőzkodás
nélkül - meghozta az a|ábbi hattrozatat.
u

87 120Í5.('XI . 16.| határozat
Doba Község tnkormány zatának Képviselő-testületeúgy
dont, hogy a2 önkormányzati tulajdonúgépjárműtéligumi
250.000'.Ft-otbiztosíta 2015. évt
készlete-beszerzésére
tatalékterhére.
koltségvetési
A képviselő-testület fe|hata|mazza a polgármestert a
beszerzésre"
Felelős: Horváth Zo\tánpolgármester
Határidő: folyamatos
5.8./PoIgármesterj uta|mazásáról
Papp Zo|tán a|polgármester: Elmondja, hogy a 20II. évi CXCIX. törvény ( a közszolgá|ati
tisztviselőkrő|) 225lH (1) bekezdéselehetőségetad arra,hogy a polgármesterneka képviselőnem haladhatja
testületéventekétalkalommaljutalmat állapítsonmeg. A jutalpm évimértéke
ill. tiszteletdíjánakhat havi összegét.A polgármester
meg a polgármesterilletményének,
ebben az évbenegyszer már részesültjutalomban. A második felévbenvégzettmunkájáért
bruttó 361 e Ft jutalom adható,amelyetelfogadásrajavasol a képviselő-testületnek.
testülete 3 igen szavazatta|
Doba Önkormányzat Képviselő
e||enszavazat nélkül meghozta az a|ábbi határozat'ot:

| tartőzkodással

88 /2015.(XI. 16.)határozat
Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testületeúgy
dönt, hogy Horváth Zoltán foállású polgármesterrészérea
bruttó
2015,II' félévbenvégzettmunkája elismeréseként
jutalmat
állapítmeg.
361.000Ft,- összegű
Felelős: P appZo|tán alpolgármester
Határidő: folvamatos

5.9./Képviselő-testü|etdíjazásárő|
Horváth Zo|tán polgármester: Elmondja, hogy az alpolgármester megválasztásakor a
képviselő-testület dontött az alpolgármester tiszteletdíjáról 52.360 Ft osszegben. Az
alpolgármesterakkor úgy nyilatkozott,hogy 30.000 Ft tiszteletdíjatelfogadja' a fennmaradó
22.360Ft-ról pedig lemondott.Tehát 30.000Ft tisaeletdíjatkapotteddig Ugy gondolja,hogy
az Önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy megemeljék az alpolgármester
tiszteletdíjátaz eredetilegmegállapított52.360,-Ft-ravalamint a költségáta|ányát7.854,-Ft-ra
iemondott.
melyről akkor teljes egészében
Papp Zo|tán alpolgármester: Elmondja, hogy az egy év eltelte után a képviselők ellátták
feladatukat, ésaz onkormányzat jő| műkodött. Véleményeszerint is az önkormányzat anyagi
helyzete lehetővéteszi, hogy hogy január 1-től a képviselő-testülettagjainak tiszteletdíjátis
javasol 25 000 Ft-banmegállapítani.
megemeljék,melyet
Horváth Zo|tán polgármester: A javaslattal egyetért.A képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendeletet ehhez módosítani szükséges.Felkéri az a|1egyzőasszon),t,hogy az elhangzottak
tisztelet dija 52.360,-Ft , költségáta|ányát7.854,-Ft,a képviselők
a|apján. az a|po|gármester
25 eFt legyen 2016.január 1. napjától - a\apjána kovetkező ülésre
képviselőktiszteletdíja
érintődöntéseket'
készítseelő a rendelttervezetet,valamint az a|po|gármestert
A testületa javaslattalegyetéft'

Társu|ásró|
5.10./Szennyvíz.csatorna
Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti,hogy megszüntetésrekenil a Dobai Csatornamű
Yizgazdáikodási Társulat. A fundamenta lakástakarékokbólmég vannak olyanok,kik nem
már meg kellene sztintetni,
fizettékbe a teljes hozzájáru|ásösszegét,az ő e|őtakarékosságukat
jusson. Ismertetia Fundamentaleveléte tárgyban.Javasolja
hogy az önkormányzat pénzéhez
az abbanfoglalt határozat teÍvezetmeghozata|át'
Doba tnkormányzat Képviselő - testülete4 igen szavazattal- tartőzkodásésellenszavazat
nélkül- meghoztaaz a|ábbi határozatot.
89 /2015.(XI. 16.)határozat
Doba Község tnkormányzatának Képviselő-testülete
a
megállapítja,hogy
fundamentaszerződésekmegszüntetéséhez
1 ' a szennyviz.csatornaberuházásmegvalósulást,
2. a követelések - érdekeltségí
hozzájárulás megfizetéseesedékessé
váltak,
3' egyéb forrásból a követeléseket az érintettlakosok nem
fizettékmeg,
4. A képviselő-testület kotelezettséget vá||a| arra hogy
amennyibenvalamely lakás-előtakarékoskodóigényttámasztana
a lakás-előtakarékosságiszerződése a|apján neki járó záro|t
összeggel kapcsolatban a Fundamenta-LakáskasszaZrt. fe|é,
abban az esetben a kifizetett osszeg erejéigaz onkormányzat
helyt fog állni.
5. Az örökösök jogán meg nem igényeltállami támogatás és
annak kamatai vonatkozásában, a későbbiekben esetlegesen
igény eseténa képviselő-testület minden
benyújtottkártérítéSi
fe1elő sséget átvá||aI.
A határozat mellékleteaz érintettszámlatulajdonosnevétés a
ki fi z etések t elj esítési szám|aszámát tartalmazó 18 fo s li sta.
Felelős : Horváth Zo|tán polgármester
Határidő:folyamatos
5.11./Nosz|opkörnyékÍÖ. r. társu|ás megsziintetéséről
Horváth Zo|tán polgármester: Ismertetiéskiosztja a megsztintetésről
szóló megállapodás
javasolja
Mivel
a
erejénél
fogva
meg
tervezetet.
törvény
szűnik
a társulás,
annak elfogadását.
A testületajavaslattal egyetért,hozzászőIás nem történt.
Doba Önkormányzat Képviselő _ testü|ete4 igen szavazattal_ tarhőzkodásésellensz avazat
nélkül _ meshozta az alábbi határozatot.,
90 /2015.(XI. 16.)határozata
A Képviselő-testületa Noszlopkornyéki tnkormány zatok
Feladatellátó
Társulása
megszüntetéséről szóló
megállapodást 2015. december 3 1. napi hatállyal az
előterjesztésmellékletébenfoglaltak szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület fe|hatalmazza a po|gármestert,hogy
a megállapodásta|áírja.
Felelő s: Horváth Zoltán polgármester
Határidő..azonnal

nyi1vánosülésétl8 órakor berekesáette.
Horváth Zo|tánpolgarmestera képviselő-testúlet

,/-,

,, ,/ Za----

,áorváthZoltin,
polgarmester

/u,

hendes - Somlai EszLe
a\jegyző

