
Szám:D-17-16  /2014.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Doba  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  december  5-én  18  órai  kezdettel
megtartott közmeghallgatásról.

Ülés helye: Művelődési Ház    Doba, Kossuth u. 10.
 
Jelen vannak:     Horváth Zoltán        polgármester

     Papp Zoltán             alpolgármester
     Császár Balázs,

                            Sikos Géza               képviselők

     Rendes – Somlai Eszter  aljegyző
     Sarkadi Tiborné  jegyzőkönyvvezető

A rendőrkapitányság részéről:  Gerecs István devecseri rendőrőrs parancsnok helyettes
  

Távolmaradását előre jelezte Bajczi Norbert képviselő.

A közmeghallgatáson 4  fő jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelenteket.  Megállapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból  4  fő  megjelent,  az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Javaslatot  tesz  az  ülés
napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
1./ Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán  polgármester
3./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
4./ Falugondnoki beszámoló
Előterjesztő: Hajas István falugondnok
5./ Belső ellenőri beszámoló
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
6./ Helyi rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
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N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 

1./ Tájékoztató a község közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

Horváth  Zoltán  polgármester:  Felkéri  Gerecs  István  rendőrőrs  parancsnok  helyettest  a
tájékoztató megtartására. 

Gerecs  István  rendőrőrs  parancsnok  helyettes: Tájékoztatást  nyújt  a  község
közbiztonságának helyzetéről. Felkéri a lakosságot, hogy bármilyen probléma esetén hívja a
körzeti megbízottat. Kéri a képviselő-testület illetve a lakosság kérdéseit, hozzászólásait.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Elmondja,  hogy  munkálkodnak  a  polgárőr  egyesület
felélesztésén. Megköszöni a rendőrség részvételét, tájékozatóját.  

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Javasolja  a  közbiztonság  helyzetéről  szóló  tájékoztató
tudomásul vételét.  

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül  – meghozta az alábbi határozatot: 

85 /2014. (XII.5.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő- testülete  a
község közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatást elfogadja.
( Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. december 31.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Tájékoztatja  a  képviselőket,  valamint  megjelenteket  az
önkormányzat  2014.  évi  munkájáról.  Ismerteti  az  önkormányzat  2014.  évi  bevételeit,  és
kiadásait, a benyújtott pályázatokat, annak eredményeit, valamint az elvégzett beruházásokat,
valamint  az  elvégzendő  feladatokat.   Elmondja,  hogy  a  lakosság  80  %-a  befizette  a
szennyvízcsatorna beruházásra a lakáskasszát. A hegyi utak felújítása 99 %-ban megvalósult,
ez  nagy  segítség  a  gazdáknak  a  birtokuk  megközelítésében.  Vis  Major  pályázat  került
beadásra a Somló hegyen, ahol nem betonfedés van, ott kátyúzni fognak, így a hegyi utak is
járhatók lesznek autóval.  A legnagyobb projekt az intézetnél a halastavak kitisztítása,  ami
jelenleg is zajlik, a munkákhoz minden segítséget megadnak. 
Az önkormányzat pályázatot adott be falubuszra, ezen egy Vokswagen Transportert nyertek.
2014. évben az önkormányzat  a megemlékezéseket,  szüreti felvonulás tartott,  Nemzedékek
napja lesz december 13-án.  A hivatalban egy fő került felvételre a TÁMOP pályázaton, ő
sajnos  elment,  de sikerült  a  pótlását  is  megoldani.  Mezőgazdasági  őrszolgálat  bevezetését
tervezi.  A  falu  gazdálkodása  megfelelő,  hitelt  nem  kellett  felvenni,  ezeket  az
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önkormányzatokat a  Belügyminisztérium támogatta, Doba önkormányzata 10 millió forintot
kapott.  Ebből  járdafelújításokat  végeztek,  és  a  kultúrház  épületének  külső  rendbetétele  is
megtörtént. Kéri a lakosság kérdéseit.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Javasolja  az  önkormányzat  2014.  évi  munkájáról  szóló
tájékoztató elfogadását. Aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
 
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

86/2014. (XII.5.) határozat

Doba  Önkormányzat Képviselő- testülete  az
Önkormányzat  2014.  évi  munkájáról  szóló
tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. december 31.

3./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Felolvassa  a  környezet  állapotáról  szóló  beszámolót.
Kérdezi, hogy a környezetvédelmi beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, illetve szóljanak
hozzá.

Kérdés, hozzászólás nem történt.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:   

87/2014. (XII.5.) határozat

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  a  lakóhelyi  környezet  állapotáról
szóló 2014. évi beszámolót elfogadja.
( Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. december 31.

4./ Falugondnok beszámolója
Előterjesztő: Hajas István falugondnok

Hajas István falugondnok: Elmondja,  hogy az előző évekhez hasonlóan végzi munkáját.
Szállítja  a  betegeket,  kiszállítja  az ebédet  a  16 fő szociális  étkezőknek valamint  receptek
kiváltása  is  a  feladata.  Bevásárlások,  lakosok  egyéb  ügyek  intézése  kapcsán  szállítása  is
folyamatos az évben. Az idei évben úszásoktatásra szállítja az óvodásokat. Ebben az évben a
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két  autóval  25.143  km-t  tett  meg.  Az  óvodás  és  iskolás  gyermekeket  programokra,
rendezvényekre is szállítja, e mellett a nyugdíjas klubnak is segítséget nyújt.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:   

88/2014. (XII.5.) határozat

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a falugondnok 2014. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. december 31.

5./ Belső ellenőri beszámolója
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a belső ellenőrzési jelentést. Javasolja a beszámoló
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:   

89/2014. (XII.5.) határozat

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
(A jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. december 31.

6./ Helyi rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Ismerteti,  hogy az  elmúlt  ülések  egyikén  a  testület  által
megszavazott a folyékony szennyvíz összegyűjtésére alkotandó rendelet meghozatalában 30
napos határidő hosszabbítást  kért,  mely 14.-én lejár,  ezért  ismételten meg kell  azt  kérni a
Kormányhivataltól. Javasolja az újabb határidő hosszabbítás megkérését.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:   

89/2014. (XII.5.) határozat

Doba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete
azzal  a  kéréssel  fordul  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.
Felelős:  Szlottáné Turi Edina  jegyző
Határidő: 2014.december  14.

Horváth  Zoltán  polgármester  mindenkinek  megköszöni  a  részvételt,  a  képviselő-testület
nyilvános ülését 18 óra 40 perckor berekesztette.

K.m.f.

Horváth Zoltán                 Rendes – Somlai Eszter
  polgármester                                                              aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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