
Szám: D- 17 -6 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17-én 15.30 órai 
kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

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

Jelen vannak Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán     alpolgármester
Benedek Andrea települési képviselő
Hajas István            települési képviselő

                                    Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1./ SZMSZ rendelet tervezet
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Önköltségi –számítási szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./ Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
4./ Vízkár-elhárítási terv megrendelése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
5./ Vegyes ügyek
- járda felújításra önerő biztosítása
- Falunap szervezése
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ SZMSZ rendelet tervezet
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:  A rendelet-tervezetet a képviselő-testület tagjai megkapták.
Elmondja,  hogy  a  jelenleg  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot  a  törvényi
változások miatt felül kell vizsgálni. Javasolja az új rendelet megalkotását.

Kérdés, hozzászólás nem volt

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – megalkotta a

3/2014. ( VII. 24.) rendelet

Doba Község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2./ Önköltség-számítási szabályzat elfogadása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a képviselő-testület tagjai
írásban  megkaptak.  Javasolja  az  önköltség-számítási  szabályzat  elfogadását.  Ismerteti  a
határozati javaslatot.  Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

38/2014. ( VII.17.)  határozat

Doba  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Önköltség-számítási  Szabályzatát  a  határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
A  Képviselő-testület  felhívja  Horváth  Zoltán
polgármestert,  hogy  a  szabályzat  nyilvánosságra
hozataláról,  annak  az  érintettek  számára  való
megismertetéséről azonnali hatállyal gondoskodjon.
Az Önköltség-számítási szabályzat a határozat mellékletét
képezi.
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: A határozat elfogadását követően azonnal

3./Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztést.  Elmondja,  hogy  mivel  Doba
Község Önkormányzata  nem rendelkezik  ezen szabályzattal,  ezért  annak megalkotása   és
elfogadása a képviselő-testület feladata. Javasolja a szabályzat megalkotását és elfogadását. .
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

39/2014. ( VII.17.)  határozat

Doba  Község  Önkormányzata  a  közérdekű  adatok
közzétételére és a megismerésükre, igénylésükre irányuló
igények  teljesítésének  rendjéről  szóló  szabályzatot  –  az
előterjesztettek szerint elfogadja.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: azonnal

4./ Vízkár-elhárítási terv megrendelése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:  Felolvassa a vízkár-elhárítási terv elkészítésére a Kistérség
által megküldött árajánlatot. Mivel a terv elkészítése kötelező feladata, javasolja az árajánlat
elfogadását.  Ismerteti  a  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

40/2014. ( VII.17.) határozat

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Doba
település vízkár elhárítási tervének elkészítésével a Varsás
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.-t (8315 Gyenesdiás,
Gödörházy A. u. 60.) 75.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében
bízza meg.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a terv elkészítésére vonatkozó szerződést az ajánlattevővel
kösse meg és  a  szerződéskötéshez  szükséges  összeget  a
költségvetési  rendelet  soron  következő  módosításában
szerepeltesse.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: A vízkár elhárítási terv megrendelésére: azonnal
A vízkár elhárítási terv elfogadására: 2014. szeptember 30.

5./ Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán  polgármester 

5.1./ Járda felújításra önerő biztosítása

Horváth  Zoltán  polgármester: Elmondja,  hogy  a  konszolidációban  részt  nem  vett
önkormányzatok támogatására kiírt pályázaton kapott összegből felújítják a Jókai utcai járdát,
illetve elvégzik az Arany János utca padkáztatását. Mivel a kapott összeg nem elegendő, ezért
az önkormányzatnak saját forrásból ki kell egészíteni ezt az összeget, ami kb. 2 millió forint.
Kéri a testület véleményét, javaslatát.

Papp Zoltán  alpolgármester:  Javaslata,  hogy 2,5 millió  forint  kerüljön megállapításra  a
munkák elvégzésére.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért.

Horváth Zoltán polgármester:  Kéri, hogy aki a Jókai utca járda felújítás, illetve az Arany
János utca padkáztatására a pályázati összeg 2,5 millió forinttal való kiegészítésével egyetért,
kézfenntartással jelezze.

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

41/2014. ( VII.17.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
konszolidációban  részt  nem  vett  önkormányzatok
támogatására  kiírt  pályázatban  megvalósítandó
munkálatokhoz 2,5 millió Ft –ot önerőt biztosít 2014. évi
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

4



5.2./Falunap szervezése

Horváth Zoltán polgármester:  Az előző évekhez  hasonlóan a  községben megrendezésre
kerül a falunap, a rendezvény időpontját 2014. augusztus 9. napjára javasolja meghatározni. A
műsor  megszervezése  még  folyamatban  van.  A falunap  költségeit  500 e  Ft-ban  javasolja
meghatározni.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért.

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

42/2014. ( VII.17.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Falunapot 2014. augusztus 9. napján megrendezi.
A falunap megrendezésére 500 e Ft –ot biztosít 2014. évi
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 órakor berekesztette.

k.m.f.

       Horváth Zoltán                                              Rendes-Somlai Eszter
        polgármester                                                   aljegyző

      Szlottáné Turi Edina
             jegyző

5


