Szám: D- 7-121201'5.
Jegvzőkönyv
2015.június24 - én17 órai kezdettel
Készütt:Doba ÖnkormányzatKépviselő-testületének
megtartottnyilvánosüléséről.
hivatala
Ütést'"lye:képviselő-testület
8482Doba,Kossuthu. 10.
Je|envannak:

HoryáthZo|tínpolgáLrmester
PappZo|tán alpolgarmester
Bajczi Norbert, Császár Ba]ias,
Sikos Géza képviselők.
Rendes. SomlaiEsaer aljegyző
Sarkadi TiboméjegyzőkÓnyvv ezető

képviselő
Meghívottvendég: Ékeslózsef országgyűlési
megjelent:0 fő
Lakosságrészéről
Horváth Zo|tán polgármester:Köszönti a megjelentképviselőket.Megállapítja,hogy az 5
. fő testiileti tagból 5 Íö megjelent,az i|és határozatképes,
azt megnyitja. Javas|atottesz az
ülésnapirendjére.
_ e||enszavazat
éstartózkodás
5 igen szavazatta|
Doba inkormányzat Képviselő-testülete
nélkül_ az alábbinapirendetfogadjael:
NAP IRE ND
1./ Közművelődésipá|yázatbenyújtásáról
Előterjesaő: HorváthZo|tÍnpolgá'rmester
2./Dobai Napok rendezéséről
Előterjesaő: HoÍváthZo|tánpolgármester
rendezéséről
3./Búcsú
Előte.rjesztő: How áthZo|tán polgármester
4./fu asaórendszerkiépítéséről
Előterj esáő : IJoÍvethz o|tánpolgarmester
jutalmazásáról
5./PolgáLrmester
Előterjesztő:PdppZo|tánalpolgármester
vásárlásáról
6./Tatelep
Elóterjesztő HorváthZo|tánpolgarmester
7./Kop ernicz|<yhagyatékáról
Előterjesztő:HorváthZo|tánpolgármester
Központ 2014.éviműködéséről
8'/Alapszolgáltatasi
Előterjesztő:HowitthZo|tÍnpolgármester
9./Belsőe|lenóriielentés

Előterjesáő: HorváthZo|tin polgármester
10./Falugondnokmunkaruhaszabá|yzata
Előterjesaő: Howáth Zo|tánpolgármester

NAPIREND rÁncyar,Áse
1./ KözművelődésipáIyázatbenyújtásáró|
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán polgármester: Elmondja, hogy kiírásra került a közművelődési
pá|yázat,amelyetjúnius28-ig lehetbeadni,minimum 100 e Ft, maximum
érdekeltségnöve|ő
a vá||a|tönrész kilencszeÍeseösszegre. A pá|yázatotbe lehet nÉjtani közművelődési
intézményekműszaki technikai eszközeinek' felszereléseinek,berendezésitárgyainak
beszerzésére,
épÍilet
karbantartásra,
felújításra.
Erre országosan300 millió forint van, aminek
a 60 Yo.át fordítják a Ínegl'évóközÖsségi színtérre.Kitétel, hogy azonos cé|raaz
önkormányzat öt évenbelül nem nyújtottbe pilyázatot. A pá|yéuatbo|
az ajtók ésablakok
cseréjemegoldható lenne. Javasolja a pá|yázat benyujtását,amelyhez 30 e Ft önerő
biaosításátjavasol.
Kérdés,
hozzászólásnemvolt'
Eorváth Zo|tán po|gármester:Kéri, hogy aki az előterjesáésbenfoglat első hatarozati
javaslattal30 e Ft önrészvállalásávalegyetért,
jelezze.
kézfenntartással
_ e||enszavazat
Doba tnkormányzat Képviselő.testÍilete
5 igen szavazatta|
éstartózkodás
nélkül_ meghoá a az a|ábbihatáÍozatot:
50 /20Í5.( YI.24,| határozat

,

Doba Község tnkormányzatképviselő-testülete
úgydönt,
hogy
benyujtja pá|yázatát a
közművelődési
érdekeltségnövelőtárnogatásraaz a|Íhbiakszeint:
pilyilzottösszeg:189.7i0,- Ft
Önerő:30.O00,-Ft
összesen:219.000'-Ft
Az onerőt a 2015. évlköltségvetése
terhérebiztosítja.A
Képüselő.teshilet fe|batalmazza a polgármestert a
piúyiuatbenyújtására'
a|áírásr4szükségesnyilatkozatok
megtételére.
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Határidő:folyamatos

Horváth Zoltán po|gármester:Kéri,hogy aki az előterjesztésben
foglat másodikhatározati
javaslattal egyetért,
jelezze.
kézfenntartással
Doba ÖnkormányzatKépviselő-testülete
5 igen szavazaIial- e||enszavazat
éstartózkodás
nélkül meghoztaaz alihbi hatÍ!Íozatot:
51 l20I5' ('YI. 24,| határozat
Doba Község Önkormányzatának
Képviseló.testÍilete
úgy

dönt, hogy az 199,1. évi CXL. törvény 78.$.ában
biaosítottjogkorébene|1árvaa településközművelődési
megvalósíthatósága
tevékenységének folyamatos
érdekébena közösségi színteret ( közművelódési
intézményt)Doba, Kossuth u. 10' szám ,a|atti
ésa Doba, Arpád
önkormányzatitulajdonúkultúrhazban
könF/tárban
tulajdonú
alatti
onkormányzati
14.
szám
u.
biztosítja.
A döntést a képviselőtestület a ,,közművelődési
támogatási
támogatás,, benyújtandó
érdekeltségnövelő
kérelemmiatthoz/'dmeB.
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Határidő:folyamatos

2./ DobaiNapokrendezésérő|
E|őterjesztő:Eorváth Zoltán polgármester
már döntött a testület,
Horváth Zoltán po|gármester: A Doba Napok megrendezéséről
javasolja
lebonyolításával
A
rendezvény
az
önkormányzat'
biztosit
amelyre 1 millió forintot
két ajánlat szerepel ,
magánvá||a|kozőmegbizását,aki ea vállalja, Az e|őteÍjes^ésben
javasoljaa kedvezőbbCsáki Tibor e.v.megbízását1 millió forint összegben'Kéri,hogy aki a
jelezze.
kézfenntartással
egyetért,
megbízással
hozzászólásnemvo]t'
Kérdés,
_ e||elszavazatéstartózkodás
5 \gen szavazatta|
Doba ÖnkormányzatKépviseló.testülete
nélkül_ meshoa a az a|ábbi hatáÍozatol.
52 12015.( YI,24,\határozat
úgy
Doba Község tnkormányzatánakKépviselő+esttilete
5. )
(2132
Deák
F.
u.
Gid,
dont,megbízzaCsáki Tibor
egyéni vállalkozót a Dobai Napok 2015.08'01.az
2OI5.o8,02.kozötti időszakbanvaló megrendezésével
ajánlatban szereplő tevékenységeke 1.000.000'-Ft
terhére.
összegérta20I5, éviköltségvetés
A képviselő.testtiletfelhatalmazza a polgármesterta
nyilatkozatokaláir ásira.
szerződések,
sztikséges
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Határidő:folyamatos

rendezésérő|
3.lBúcsú
E|őterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
a búcsúi
Horváth Zoltán po|gármester:Elmondja,hogy június27-énkeru|megrendezésre
Sziikségesnek|át|a, hogy a
bál, amelyen kéri a testület tagjainak aktív részvételét.
azért,ha kevéslenne a bevétel,akkor ne okozzon
rendezvénytaz öttkormányzattáLrnogassa,
javasol.
sondota zenekarkifizetése'akineka díja60.000Ft-bakerül' 40 e Ft támogatást

jelezze
kézfenntartással
Kéri,hogy aki a javaslattalegyetért'
hozzászólásnemvolt.
Kérdés,
_ e||enszavazat
éstartózkodás
5 igerl szavazaÍ1a|
Doba ÖnkormányzatKépviseló-testülete
_
nélkül meghoáa az a|ábbihatározatot:
53 |2015. ( YÍ..24.) határozat
Képviseló-testülete
úgy
Doba Község Önkormányzatának
dont, hogy a 2015.06.27.napjan tartandóbúcsúibál
megtartására 40.000,-F-tot biaosít a 2015, évi
koltségvetés
terhére.
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Határidő:folyamatos

4./Riasztórendszer kiépítéséről
E|őterjesztő:Horváth ZoItán polgármester
foglaltakszerintszeretné,ha
Eorváth Zo|tán po|gármester:Elmondja,hogy az aján|atokban
.
Hivatal
épületeire.
biztosítástkötnéneka Kopemicky hagyaték képtar ésa
Császár Ba|ázs képviselő: Lehet, hogy több ajánlatot is be kellett volna szerinti. A
kÓltségben.
is bennelehetneaz első kiépítési
hozzájÍtu|ás
hálózatfejlesztési
a legiobbnak,
Horváth Zo|tán no|gármester:Körbeérdeklődötta kömyéken, ezeketta|íúta
kiszállás is bennefoglaltatik.
mive|az áLrban
a esetenkénti
Kémi kelleneajánlatota kulturházraésa Kopernicky házrais.
Papo Zoltán a|oo|gármester:
Horváth Zo|tán polgármester: Az benne van az aján|aÍban,a magasabb számú
mozgásérzékelővel.Javasolja most megkotni az ajánlatban szereplő épületekre,
távfelügyelettelaz olcsóbb- CsukaIstváne.v.- megbízását
_ e||enszayazat
éstartózkodás
5 igen szavazatía|
Doba tnkormányzat Képviselő-testÍilete
_
haÍ.ílrozatot..
nélkül meghoá a az a|ábbi
54 12:0|5.( YI,24,|határozat
Képviselőtestületeúgy
Doba Község Önkormányzatának
dönt, hogy megbízza Csuka István (8562 Nagtrtevel,
Kossuth u. 43.) egyéni vá||a|kozota Doba hivatal,
kultúrház,
Kopemicky képtarésegyébépűlettekintetében
kiépítésével
ésannaktádelűgyeletévelaz
riasztórendszer
mindösszesen
aján|atábanösszegértés tevékenységekre
36I'125,-Ft összegért,valamita távfelügyelet dijira
4.o00,-Ft+ ÁrA / épület/hó(2db) és hálózatfejlesztés
1o.000,-Ft+ Afa / épület(2 db) a2015. éviköltségvetése
terhére.

A képviselő-testületfelhatalmazza a po|gármesterta
nyilatkozatokaláírására.
snikségesszerzódések,
Felelós:HorváthZoltán polgármester
Határidő:folyamatos

5./Polgármesterjutalmazásáró|
E|őterjesztő: Papp Zo|tán a|polgármester
ad arra,hogy a polgármesternekaz
PaDp Zoltán alpolgármester:A torvénylehetőségeÍ'
nem
alapjánjutalmat állapítsonmeg. A jutalom évi mértéke
munkája értékelése
e|végzetÍ
A
hat
havi
összegétilletve tisaeletdíjának
haladhatjameg a polgármesterilletményének,
javaslattal
javasolja,536 e Ft bruttó osszegben.Kéri, hogy aki a
polgármesterjllta|mazását
egyetért,kézfenntartássa|j e|ezze.
hozzászólásnemvolt.
Kérdés,
- 1 tartózkodással- ellenszavazat
4 igen szavazatIa|
Doba ÓnkormányzatKépviseló.testülete
meghoztaaz alábbi határozatot:
5512015.( YI, 24. \ határozat
úgy
Képviseló-testülete
Doba Község Önkormányzatának
dönt' hogy Horváth Zo|tán tirsada|mi megbízatású
végzettmunkája
a 2015. I' félévben
polgármesterrészére
jutalmat állapít
brutto 536 e Ft,- Összegú
elismeréseként
meg.
IJtasit1aaz a|jegyzőt, hogy gondoskodjon a jutalom
2015.07.15.ig torténókifizetéséról.
Felelős:PappZoltán alpolgarmester
Rendes_ SonrlaiEszteraljegyző
Határidő:folyamatos

vásárlásáról
6./Fate|ep
EIőterjesztő Horváth Zoltán po|gármester
kerül a
Eorváth Zoltán po|gármester:Elmondja,hogy a fatelep - 09ó18hrsz..árverezésre
céllal,
de már
megvenni
befekÍetési
lenne
NAV által. Első gondolataaz volt, hogy célszeni
meggondoltamagát, mivel a terulet rekultiválásáramár nem lenne az önkormányzatnak
anyagi fedezete,valamit nem szeretnéa komoly cégeket_ kik munkahelyetteremtenének
-elriasztania licit próbálkozásukkal.
Császár Batázs képvise|ő:Elővásarlásijogunkvan?
Horváth Zo|tán potgármester: Nincs. A majornak és az udvarának 5 millió forint a
július5. napján|etlneaz árverés.
A foglalótvisszakapjáka sikertelenlicitálók.
becsértéke'
sajnos nem a turisáika jelenti a kiugrási lehetőséget,
Ékes József: A kis településeknek
is ez egyben'
Lakosságmegtartóéskitörésilehetőség
hanema munkahelyteremtés.

a vallalkozókat'
Pann Zo|tán a|po|gármester:Ha ez a fejlődésnyitja, hagyják érvényesülni
a terültjelenleg.
ennélrosszabbhelyzet,mintami mostvan már nemlehet.E,gI ga^engeÍ
Császár Ba|ázs képvise|ő:Járhatnakrosszabbul,ha egy spekulánsveszi meg a területet.
meg ketl próbálni a licit a minimális
szerintmindenképp
Sikos Gézaképviselő:Véleménye
összegig.Ha más nyerhetrajta,az önkormányzat.miértne?
Eorváth Zoltán polgármester: Javasoljaa minimális 3,25 miLlió forintig megindítania
licitet,de továbbnem.
_ 1 e||enszavazaual
- tartózkodás
4 igen szavazatta|
Doba onkormányzatKépviselő-testtilete
_
nélkül meghoá a az a|ábbihatározaÍot'.
56 1201'5.( YI, 24.\ határoz*t
Képviselő-testülete
úgy
Doba Község Önkormányzatának
a polgármesterta dobai 096i8
dönt, hogy fe|hata|mazza
hrsz.'úterület 20|5,07'05' napján tartő árverésenvaló
melyre mafmum
részvételre'
esetlegesteruletvásá|rlásra,
terhére.
3.250'000,-Ft-otbiztosita 2075' éviköltségvetése
Felelős:HorváthZo|tin po|gármester
Határidó:folvamatos

7./Koperniczkyhagyatékáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
a Koperniczky hagyaték
Eorvát Zoltán po|gármester:Elmondja,hogy a képviselő.testrilet
munkákat,
1,5 millió forint felhasználásáróldontött. Ismertetiaz eddíge|végzett
felújítására
nem
fedeú
még
hátramaradt
a
azok költségeit'Ebbó| az összegből 300 e Ft maradtmég,de ez
Kéri,hogy aki az 500 e
szerint500 e Ft-ra lennemégszükség.
munkákköltségeit.Véleménye
jelezze.
kézfenntartással
történőbiztosításával
egyetért,
Ft tartalékból
nemtortént.
Kérdés-hozzászolás
A képviseló-testület
a javaslattalegyetért.
_ e||enszavazat
éstartózkodás
Doba ÖnkormányzatKépviselő- testtilete5 igen szavazatta|
_
nélkül meghozta az a|ábbihaterozatot..
57 /20i15.(,vI' 24' I hatálrozat
úgy
Doba Község onkormányzat Képviselő-testülete
dönt, hogy a Koperniczky hagyatékfelújításáraa
29) határozatban meghatározott
3912015. (N
feladatokratovábbi 500'000,-Ft-otbiztosit a 2015. évi
költségvetési
tartalék
terhére.
a
A Képviseló-testületfelhatalmazzaa po|gármesÍerÍ
szrikséges anyagok beszerzésére, szerződések
a|áirására'
Felelós:HorváthZoltán polgarmester
Határidó:folyamatos

8./AtapszoIgáltatásiKözpont 2014.éviműködésérő|
E|őterjesztő:Eorváth Zoltán polgármester
Központ 2014.évi
Eorváth Zoltán polgármester:Ismertetiaz Napszo|gáltatási
,
Az előterjesztést
elfogadásrajavasolja.Kéri, hogy aki a
működésérőlszóló előterjesztést.
je|ezze,
j avaslattal egyetért,
kézfertÍartássa|
éstartózkodás
5 igen szavazatia|_ e||enszavazat
Doba tnkormányzat Képviseló-testtilete
nélkül_ rneghoÍaaz a|ábbihatirÍozatot:
58/2015'( \{I.24. ) határozat
úgy
Doba Kozség Ónkormányzat Képviselő-testülete
Központ No sz|op2014'
dont,hogy az A|apszo|gá|tatási
évimunkájárólszóló beszámolótelfogadja.
(Abeszámoló a jegyzőkonyvmelléklete.)
Felelő s: Horváth Zo|tán po|gátmeser
Határidő:folyamatos

9'lBe|sőel|enőrijelentés
E|őterjesztő:Eorváth Zo|tán po|gármester
Horváth Zoltán po|gármester:Ismertetia beszámolót.Ellenőrzésmindentrendbentalált,
nincs saikség'Javasoljaa beszámolóelfogadását.
intézkedési
tervmeghozatalára
Kérdés,hozzászólás nem történt'
éstartózkodás
5 igen szavazatta|_ e||enszavazat
Doba ÖnkormányzatKépviselő-testülete
nélkül- meghozta az a|itbbihatÍLÍozatot..
(YI. 24. I határozat
59/201.5.
,

úgy
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete
jelentéselfogadja.
dont,hogy a belső ellenőrzési
(A beszámolóa jegyzőkonyvmelléklete.)
Felelős:HorváthZoltán polgarmester
Határidő:folyamatos

l0./ Fa|ugondnokmunkaruhaszabá\yzata
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Eorváth Zoltán no|gármester:Ismertetia szabá|yzatot.Akovetkezőülésenpedigjavasolja
meghatároznia keretét
a munkaruhakiadásainak.
Kérdés,hozzászólás nem tórtént.
_ e||enszavazat
éstartózkodás
5 igen szavazat|a|
Doba ÖnkormányzatKépviseló-testülete
_
nélkül meshoztaaz a|ábbihatÍ!Íozatot:

60/20|5.(Yl. 24. I határozat
úgy
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő-testÍilete
dönt hogy a falugondnok munkaruha szabáiyzatáú
elfogadja
(A szabít|yzxa j egyzőkönyv melléklete.)
Felelős:HorváthZoltán.polgármester
Hataridő:folyamatos
I

Horváth Zo|tín po|gármestera képüselő-testiilet nyilvános ülését l8 óra 35
berekesáette.

perckor

Kmf.

HonálhZo|tÍn
polgármester
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Reídes- SomlaiEsáer
al1egyző

