
Doba Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Szám: D- 17-3 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai 
kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatal
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak:

a.)
Képviselő-testület tagjai:

Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán alpolgármester
Hajas István települési képviselő

b.) 
Távolmaradását jelezte:

Benedek Andrea települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselő-testület 4 tagjából 3 megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést
megnyitotta.



Polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét 3 igen szavazattal  -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlatának megtárgyalása Horváth Zoltán
polgármester

2./ Szociális étkezés és házi segítségnyújtás 
személyi térítési díjának elfogadása Horváth Zoltán

polgármester

3./ Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 
Társulási Megállapodásának jóváhagyása Horváth Zoltán

 polgármester

4./ Vegyes ügyek Horváth Zoltán 
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Közbeszerzési Bíráló Bizottság ajánlatának megtárgyalása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Elmondja, hogy  a  közbeszerzési  eljárásban  határidőig  1  ajánlat  érkezett,  amely  ajánlat
megfelelt a felhívásban foglaltaknak. A bíráló bizottság elnöke javasolja, hogy a Ring-autó
ajánlatát nyilvánítsa a testület érvényesnek. 

Papp Zoltán alpolgármester: Támogatja a javaslatot, mivel csak egy ajánlat érkezett, mást
nem is tudnának választani. 

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

 



24/2014.( IV.8.) Kt. határozat

Doba  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy
dönt,  hogy  az  Új  gépjármű,  mikrobusz  beszerzése
tárgyában  a  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottság  javaslata
alapján  -  melynek  zárt  ülése  2014.  április  4-én  08,30
órakor  került  megtartásra  -  a  Ring  –Autó  kft.  ajánlatát
nyilvánítja  érvényesnek,  mivel  ajánlata  megfelelt  a
felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak.
Doba  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy
dönt, hogy a Ring-Autó Kft. ajánlatát nyilvánítja nyertes
ajánlatnak,  mivel  az  értékelési  szempont  alapján  a
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó
ajánlatot nyújtotta be. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a további
intézkedések megtételére.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2./ Szociális étkezés és házi segítségnyújtás személyi térítési díjának elfogadása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán polgármester:  Szóbeli  előterjesztésében  elmondja,  hogy  a  noszlopi
Alapszolgáltatási Központ megküldte a 2014. évi Szociális Alapszolgáltatások intézményi és
személyi térítési díjainak számítását. E szerint a szociális étkezés intézményi térítési díja 330
Ft/ebéd, amely a jövedelmekhez igazodva csökkenhet is. A házi segítségnyújtás intézményi
térítési díja 672 Ft/nap, amelynél a személyi térítési díjra 0 Ft-ot javasol.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot. 

25/2014. (IV.08.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  a  noszlopi  Alapszolgáltatási  Központ  által
2014.  évre  megállapított  szociális  étkezés  (ebéd)
intézményi térítési díját 330 Ft-tal elfogadja. A kiszállítás
díja 0 Ft.
Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  a  noszlopi  Alapszolgáltatási  Központ  által
2014. évre megállapított  házi segítségnyújtás  intézményi
térítési díja 672 Ft/nap, személyi térítési díja 0 Ft.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester



3./ Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 
Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztést  mindenki  olvashatta,
amelyből  kiderül,  hogy  a  társulási  megállapodást  módosítani  kell.  A  Rendelet  szerint  a
szakfeladati kódokat át kell sorolni kormányzati funkció kódokra.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot. 

26/2014. (IV.08.) Kt. sz. határozat

1./  Doba  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a
Noszlopkörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás
Társulási  Megállapodását  az  előterjesztés  mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy a
fenti  döntésről  értesítse  a  Noszlopkörnyéki  Önkormányzatok
Feladatellátó  Társulása  elnökét,  valamint  a  Társulási
Megállapodást aláírja.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                  2./ folyamatos

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Önkormányzati utak földkimérése

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a templom melletti kertek, csak az 58 és a
015  hrsz.-ú  utak  felől  közelíthetők  meg,  amelyek  már  nem  az  eredeti  nyomvonalon  és
szélességben találhatók, ezért van szükség a hivatalos földkimérésre. 
Árajánlatot Bakos Rudolf  földmérő mérnök adott a két út kitűzésére, 95.000 Ft-ra. 
Úgy gondolja, hogy ezt az önkormányzatnak feltétlenül el kell végeztetnie, hogy hivatalosan
lehessen az út melletti tulajdonosokat az eredeti állapotok visszaállítására kötelezni.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 



Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot. 

27/2014. (IV.08.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Bakos Rudolf  földmérő mérnök árajánlatát elfogadja, és egyúttal
megbízza  az  58  hrsz.-ú,  és  a  015 hrsz.-ú  önkormányzati  utak
földmérési munkáinak elvégzésére.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
                  

Járdaépítés

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a március 3-i ülésen a benyújtott pályázat a
10/2014. (II.19.) BM rendelet az adósságkonszolidációban részt nem vett települések
támogatására  sikeres  lett,  10  millió  forint  támogatást  át  is  utaltak  az  Önkormányzat
számlájára.
Tájékoztatja a testületet, hogy a munkák elvégzésére 3 árajánlatot kért, amelyek ma reggel
megjöttek,  amelyeket  a  testület  elé  terjeszt,  és  kéri  a  testület  döntését  a  legjobb  ajánlat
kiválasztására.
A Sprint Kft. árajánlata 10.506.075 Ft-ról szól.
A Vasi Aszfalt-Gép Kft. árajánlata 10.000.000 Ft-ról szól.
A Stone Ground Kft. ajánlata 10.655.300 Ft.

Horváth  Zoltán polgármester:  Javasolja  a  Vasi  Aszfalt-Gép  Kft.  árajánlatát,  mert  ez  a
legkedvezőbb ajánlat.

Papp Zoltán alpolgármester: Támogatja a polgármester javaslatát.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot. 

28/2014. (IV.08.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a  benyújtott  árajánlatok  közül  a  Vasi  Aszfalt-Gép  Kft.
10.000.000 Ft-os árajánlatát fogadja el nyertes ajánlatnak.



A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  az  elvégzendő
munka  megrendelésére,  valamint  a  szükséges  dokumentációk
aláírására.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Somlói Borút Egyesület támogatása

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az előző ülésen már döntött a testület arról,
hogy  egy  tájegységi  értéktárat  hozzanak  létre  Somlójenő,  Somlóvásárhely,  Somlószőlős,
Borszörcsök  településekkel  közösen,  amelyet  a  Somlói  Borút  Egyesület  koordinálna.  A
felmerülő  költségek  miatt  szükség  lenne  a  települések  támogatására.  A  2013.  január  1-i
lakosságszám alapján 170 Ft/lakos összegű támogatását javaslom. Ez a település esetében 503
fő volt, ezek alapján 85.510 Ft lenne a hozzájárulásunk, ezért 90.000 Ft összegű támogatást
javaslok.

29/2014. (IV.08.) Kt. sz. határozat

1./ Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Somlói  Borút  Egyesület  által  működtetett  tájegységi
értéktár működéséhez 90.000 Ft-tal hozzájárul.

2./  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a
hozzájárulás utalásával.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra 45 perckor
berekesztette.

kmf.

Horváth Zoltán   Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző


