
Doba Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Szám: D- 17-2 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3-án 10 
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.
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Polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét 3 igen szavazattal  -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Pályázat benyújtása a 10/2014. (II.19.) BM rendelet szerint Horváth Zoltán
polgármester

2./ A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása Horváth Zoltán
polgármester

3./ Falugondnoki autó közbeszerzése Horváth Zoltán
 polgármester

4./ Vegyes ügyek Horváth Zoltán 
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Pályázat benyújtása a 10/2014. (II.19.) BM rendelet szerint
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
Elmondja, hogy megjelent a 10/2014. (II.19.) BM rendelet az adósságkonszolidációban részt
nem vett települések támogatására. Azon önkormányzatokat támogatja a Kormány, amely
önkormányzatnak nem volt adóssága. A támogatás lakosságarányos, 10.000 e Ft igényelhető
Doba esetében, a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján. Ismerteti az előterjesztést, a
pályázati lehetőségeket. A pályázatot az ebr 42 rendszeren kell rögzíteni, illetve papír alapon
is be kell nyújtani. Ezt a támogatást megkapja az önkormányzat, de igényelni kell,
megjelölve, hogy milyen célra kéri. Úgy látja nagy szükség lenne egy-két utca járdájának
felújítására.

Papp Zoltán alpolgármester: Támogatja az elképzelést. Örülne neki, ha a település 10 millió
forint támogatásban részesülne. A járdákra ráfér a felújítás.

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:
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12/2014.  ( III. 3.) Kt. határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet
(továbbiakban: BM rendelet) alapján támogatási
kérelmet nyújt be az ebr42 információs rendszeren
keresztül 10.000.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatási összegre, valamint a BM rendelet 2. §. (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott támogatási
célokra.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
támogatási kérelmet nyújtsa be a BM rendeletben
foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságához, valamint
felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. március 6. (16:00 óra) - ebr42
rendszerben történő rögzítés,  
2014. március 7.  - postára adás 

2./ A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja 2010. évben megválasztásra került HVB tagjainak
mandátuma 2014. évi helyi választásokig tart és aki kiesik azt pótolni kell. A HVB egy tagja
és két póttagja lemondott, ezért szükségessé vált a megválasztásuk. Javasolja megválasztani
tagnak Hajas Istvánnét, póttagnak pedig Izsa Beátát, és Bokodi Nikolettet. A póttagnak akkor
lesz feladata, ha nem tud a HVB tagok valamelyike részt venni a választásokon. 

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:

13/2014.(III. 03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete A választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1),(2)
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának
megválasztja:
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Hajas Istvánné (sz.n.: Szabó Terézia) 8482 Doba,
Kinizsi u. 3. szám. alatti lakost.
Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja:
Izsa Beáta (sz.n.: Izsa Beáta) 8482 Doba, Jókai u. 10., 
Bokodi Nikolett (sz.n.: Bokodi Nikolett) 8482 Doba,
Arany J. u. 34. szám alatti lakost.

Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek – polgármester
előtt történő – eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. március 10.

3./ Falugondnoki autó közbeszerzése
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Arról
már tájékoztatta a testületet, hogy a falugondnoki autó-pályázaton nyertek. Azonban ha a
megvásárlásra kerülő gépjármű értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000 Ft-ot, úgy az
önkormányzat a közbeszerzési törvény alapján a beszerzést kizárólagosan közbeszerzési
eljárás keretében valósíthatja meg. Mivel önkormányzatunknál a megvásárlásra kerülő
gépjármű értéke meghaladja a nettó 8.000.000 Ft-ot, ezért szükséges a közbeszerzési eljárás
lefolytatása. "Új gépjármű, mikrobusz beszerzése" tárgyú árubeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Firmiter Betéti Társaság megbízását javasolja. 
Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – – egyhangúlag – a Firmiter Betéti Társaság megbízásáról az alábbi határozatot hozta:

14/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megbízza a Firmiter Betéti Társaságot
(Képviselő:Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető, Cím:
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A) "Új
gépjármű, mikrobusz beszerzése" tárgyú
árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
lebonyolítására a Kbt. 122/A. § szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási-
tanácsadási szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A megbízási-tanácsadási szerződés az előterjesztés
mellékletét képezi.)

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy mindehhez a közbeszerzési szabályzattal is
rendelkezni kell.  Kéri, aki elfogadja a közbeszerzési szabályzatot, az kézfenntartással
szavazzon.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  3  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közbeszerzési szabályzat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

15/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete Doba Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A Közbeszerzési Szabályzat az előterjesztés mellékletét
képezi.)

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a közbeszerzési szabályzat mellett szükséges
a közbeszerzési terv is, melyet ismertet. Kéri, aki elfogadja a közbeszerzési tervet, az
kézfenntartással szavazzon.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  3  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
közbeszerzési terv elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

16/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete Doba Község
Önkormányzatának Közbeszerzési Tervét elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 (A Közbeszerzési Terv az előterjesztés mellékletét
képezi.)
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Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az ajánlattételi felhívást, kéri kézfenntartással
döntsön a Képviselőtestület az elfogadásáról.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  3  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
ajánlattételi felhívásról az alábbi határozatot hozta:

17/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete az ajánlattételi
felhívást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. § szerinti
közbeszerzési eljáráshoz „Új gépjármű, mikrobusz
beszerzése” tárgyában elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(Az ajánlattételi felhívás az előterjesztés mellékletét
képezi.)

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a falugondnoki gépjármű dokumentáció
célja, hogy segítséget nyújtson a felhívásban meghatározott követelményeknek eleget tévő
ajánlat elkészítéséhez.  Kéri, aki elfogadja az, kézfenntartással szavazzon.

Doba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal –  egyhangúlag –  a
közbeszerzési eljárás dokumentációjának elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

18/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete az „Új gépjármű,
mikrobusz beszerzése” tárgyában indított
közbeszerzési eljárás dokumentációját elfogadja. A
dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtson a
felhívásban meghatározott követelményeknek eleget
tévő ajánlat elkészítéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.)

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy bíráló bizottság felállítására van szükség. A
bíráló bizottság elnöke Szlottáné Turi Edina, a bíráló bizottság tagjai pedig Harsányiné dr.
Tóth Beáta és Harsányi István lenne. Kéri, aki elfogadja a bíráló bizottság tagjait az,
kézfenntartással szavazzon.
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Doba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a bíráló
bizottság elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

 
19/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kbt.
22. §. (4) bekezdése szerinti 3 tagú bírálói bizottság
személyi összetételére tett javaslatot elfogadja.
Doba Község Képviselő-testülete az „Új gépjármű,
mikrobusz beszerzése”  tárgyában indított
közbeszerzési eljáráshoz szükséges bírálóbizottságot
hoz létre a következők szerint:
Bíráló Bizottság elnöke: Szlottáné Turi Edina

Bíráló Bizottság tagjai: Harsányiné dr. Tóth Beáta

Harsányi István

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.)

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a három céget ajánlattevőként elfogadni. Kéri, aki
elfogadja az ajánlattevőket az, kézfenntartással szavazzon.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  az
ajánlattevői adatlapon megjelölt cégek elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

20/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
mellékelt ajánlattevői adatlapon megjelölt cégeket
elfogadja ajánlattevőnek. E szerint:
1.sz. ajánlattevő: Vörös Szerviz Kft. 9700
Szombathely, Pálya u. 3
2. sz. ajánlattevő: Ring-Autó Kft. 8200 Veszprém,
Észak-keleti útgyűrű 18.
3. sz. ajánlattevő: Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 
Porsche Győr telephely, 9024 Győr, Pápai út 
hrsz.:2854/a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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(A teljes ajánlattevői adatlap az előterjesztés
mellékletét képezi)

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy minden képviselőnek összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatot kell majd tennie.

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Tájegységi     értéktár

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy 2014. március 5-én részt vett egy
megbeszélésen, ahol egy tájegységi értéktár létrehozásáról esett szó, amely első lenne az
országban. Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlószőlős, Doba és Borszörcsök települések
hoznák létre és a Somlói Borút Egyesület koordinálná. Minden egyes, a településen lévő,
felmerülő értékeket be lehetne emelni.

Hajas István települési képviselő: Úgy érzi, hogy ez jó lehet a településnek, legalább egy
központi helyen lennének az értékeik. Kérdezi, hogy hol lenne az értéktár helyileg.

Horváth Zoltán polgármester: A napórás pince biztosítana helyet az értékeknek, amely az
önkormányzatok tulajdonában van. Remélhetőleg támogatásra alkalmas lesz majd.

Kéri, aki a tájegységi értéktár létrehozásával egyetért az, kézfenntartással szavazzon.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  3  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
tájegységi értéktár létrehozásának az alábbi határozatot hozta:

21/2014. (III.03.) Kt. határozat

Doba Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Somlóvásárhely- Somlójenő- Borszörcsök- Somlószőlős
településekkel együtt tájegységi értéktárat hoz létre. 
Az értéktár koordinálásával,  működtetésével megbízza a
Somlói-borút egyesületet.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  az  ezzel  kapcsolatos
intézkedések megtételére, szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Borlovag     klub

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a borlovag klub felvette a kapcsolatot az
önkormányzattal. A  „  Borigó”  című  újságban  bemutatásra  kerül  a  Somló  és 6  oldalon
publikálhatnak a somlói boros gazdák.
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Papp Zoltán alpolgármester: Kérdezi, hogy kik kerülhetnek be az újságba.

Horváth Zoltán polgármester: Véleménye szerint mindegyik boros gazda amelyik akar,
azonban célszerű ha van hivatalos termelői borkimérése. 

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 10 óra 55 perckor
berekesztette.

kmf.

Horváth Zoltán   Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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