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Készü|t: Doba tnkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 3.án 11 órai kezdettel
megtaHotl
nyiIvános
ü]éséró|.
Uléshelve: Polgármesteri
HivaLaI Doba,Kossuthu. 10.
Je|en vannak:

Horváth Zoltán
Papp ZoIÍ"án
Bajczi Norbert,
Császar Ba|ázs,
Sikos Géza

polgármester
alpolgármester

képviselők

Rendes _ Somlai Eszter a|1egyző
Sarkadi Tibomé jegyzőkönyvvezető
Lakosság részérőlmegjelent:0
Horváth Zo|tán polgármester: Üdvozli a megjelenteket.Megállapítja,hogy az 5 fo testrileti
tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes,azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetéfi'kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő.testtilete 5 igen szavazatta| ellenszavazat és tartózkodás
nélkül_ az alábbi napirendetfogadja el:
NAPIREND:
1./ Somlóvásárhelyi Közös
tnkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
szóló önkormányzati rendeletmegalkotása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül tör1énő házassáskötések
engedélyezésének
szabályairól ésdíjairól szóló rendeletmegalkotása
ElőterjeSZtő:Horváth Zoltán polgármester
3.i Polgármesterszabadságárólés2016.éviszabadságtervéről
ElőterjesZtő:Horváth Zoltán polgármester
4./ Vegyes ügyek
Előterjesztó: Horváth Zoltán polgármester
- Belsó ellenőrzésijelentés
- ToP pá|yázat beny.ujtásáról
- Erősítőberendezésbeszerzésérol
- Somlószőlős község óvoda csatlakozási szándéka a Somlóvásárhelyi Köznevelési
Intézrnényfenntartó
óS Feladatellátó Társuláshoz
' Szociális étkeztetés
szakmai programjrínakmódosítása
- Somlószőlős önkormányzatával közös vagyontárgyakról
- Rendezésiterv módosítás

NAPIREND

TÁRGYALÁsA

1./ Somlóvásárhe|yi Közös Onkormányzati Hivata|nál fog|a|koztatott köztisztvise|ők
i||etménykiegészítésérő|
szóló önkormányzati rendelet mega|kotása
E|őterjesztő:Horváth Zo|tán po|gármester
Llorváth Zoltán no|gármester: Ismertetia rendelet-teruezetet.
Elrnolrdja' hogy a Kőzös
Órrkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéióre
szó1ó
rende]etben
lényesváltozás nincs. előző évberris 10 % volt. Előző évbenmégköZöS testületi
ülésenez lratározattal
volt elfogadva.de szükségessé
váIt,hogy erről rrrindenteSttiletaIkosson
rendeletet.Javasolja a rendeletmegalkotását'
Kérdés'hozzászólás nem volt'
Ilorváth Zottán pq!&!tlqs$!€ r l
Kéri, hogy aki a rendelet megalkotásával egyetert,
j eIezze.
kézfenrrtartással
Doba Önkormányzat Képviselő.testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil _ mesalkotta a
1/2016.( II. 4.Lcnrlclete
a Som|óvásárhetyi Közös Önkormányzati
Hivatalnál foglalkoztatott köztisztvise|ők
illetmény.kiegészítésérő|
( Rendelet a jegyzőkönyv mellék|ete)

2./ A hivatali helyiségenkívü|i ésa hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések
engedélyezésének
szabályairó| ésdíjairól szóló rendelet mega|kotása
Előterjesztő: Ilorváth Zoltán po|gármester
Horváth Zo|tán po|gármester: Ismerteti a rendelet.tervezetet.Elmondja, hogy az
önkormálryzat 20l1-ben megalkotta rendeletéta hivatali helyiségenkíviil és a hivatali
munkaidőt-r kívüli házasságkötések engedélyezésénekszabályairó1' a házasságkötések
létesítéséért
flzetendő díjak mér1ékéről
azon nem teljes körűen rendelkezett.valamint az
anyakönyvvezetőtdíjazásilleti nreg, anrely a Közös Hivatal költségvetését
terheli meg, így
szükségesaz önkormányzati rendelet újbóli megalkotása. Javasolja a rendelet megalko1ását.
Kéri a testület véleményét,
.|avaslatát.
A képviselő testrileta javaslattalegyetért.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri' hogy aki a rendelet megalkotásával egyetért,
j elezze.
kézfenntar1ással
Doba onkormányzat Képviselő.testiilete 5 igen szavazattal . ellenszavazat éStartóZkodáS
nélkül - megalkottaa
2/2016. ( II. 4. )rcnrletete
a hivata|i helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn kívül tijrténőházassáekötések

engedé|yezésének
szabályairól ésdíjairól.
jegyzőkönyv
( Rende|eta
mel|éklete)

3'l Po|gármesterszabadságáról és20l6' éviszabadságtervéről
E|őterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zo|tán rro|gármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testület véleménvet.
javaslatát.
Kérdés,
hozzászólásnem volt.
Honáth Zo|tán nolgármester: Kéri, hogy aki a polgármester20l5.évi szabadságárólszóló
beszámolót, valamint a2016. éviszabadságtervételfogadja,kézfenntartással
jelezzi.
Doba Önkormanyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| e||enszavaziÍ'és tartózkodás
nélkül _ meglrozta az a|ábbi haÍ'ározatot:
1 12016.(II. 3.Lha ttu ozat
Doba Község onkormányzatának Képviselő.teStiileteúgy
dönt, hogy a polgámeSter
- 2015. évben felhasznált szabadságáról szo|ó
beszámolót elfogadja aZ e1oterjesztésbenfoglaltak
alapján;
- jóváhagyja
a 20|6' évi szabadságtervét az
előterjesztésbenfoglaltak alapján
Fele1ős:Papp Zoltán alpolgármester
Hataridő: folyamatos

4./ Vegyes ügyek
E|őterjesztő:Horváth Zo|tán po|gármester
4.l./Be|ső ellenőrzésije|entés
Horváth Zoltán pqlsarqester:
intézkedési
tervet.

Ismefteti a belső ellenőrzési ielentést. valaminr az

Rendes -Som|ai Eszter aljeg-vző:A belső ellenőrzésijelentésselkapcsolatbanelmondja,
hogy a vizsgálatkor feltáfi hiányosságokat többnyire pótolták. Új szabá|yzatok készültek,
tárgyi eszközök leltározása megtöÍtént.
Kérdés'
irozzászólásnem voIt
Horváth Zo|tán po|gármester: Javasolja a belső ellenőrzésijelentésés terv elfogadását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,kéz|enntartással
jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ meghozta az a|ábbi hatátozatot:

2/20|6. ('I|.4.) határozat
DobaÖnkormány7at
KépViselő-test
ületeűgydönt. hogya

belső ellenőrzési jelentést és az intézkedésitervet
elÍbgadja.
(A jelentés és az intézkedési terv a jegyzókönyv
mellékelte.)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hataridő: folyamatos

4.2./.IoP -4.1.15Egészségügyi
alapellátás infrastrukturá|is fejlesztésepállyázat
I{orváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy aZ orvosi rendelő felújítására
Somlószőlossel közcjsen konzorciumban kerül a pályázat benyújtásra.A páIyázat 100 %-ban
támogatott, de mivel a postával közös az épületazt is fel kell újítani,de erre csak saját erőből
van lehetőség.A nyílászáró cserék és hőszigetelésstb munkálatokra l millió forint öneíTt
tenezzenek be. Javasolja a pá|yázat benyú.jtását
ésaz önerő biztosítását.
Kérdés.
hozzászólás nem volt.
Hotvát.h Zoltán pqletmeglqll Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,kézfenntar1ással
jelezze.
Doba tnkormrínyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
312016.( II. 4. \batárpzat
Doba Község onkormányzatánakKépviselőtestületeúgy
dönt, hogy benyújtja pá|yázatát a ToP-4.1. l5
Egészségügyi alapel1átás inÍiastrukturális fejlesztése
pá|yázatraaz orvosi épületefelújítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestert a
pá|yázat megvalósításáhozkonzorciumi megállapodást
aláításfuaSomlószőlős Község Önkorm ányzaÍávaI,
A
képviselő{estület a pá|yázat megvalósításához
1.000.000'-Ftönelőt biZtosíta2016. évikőltsépvetésből.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő:folyamatos

4.3.lBrősítőberendezés
vásár|ásáró|
polgármester:
Horváth Zo|tán
jelezte'lrogya templomba
Elmondja,hogya Iakosság
erősítő
berendezésre
lenneszükség.
Javasoljaa beretrdezés
megvásárlását'
mely korülbeliill50 e Ft
lenne,ezt odaadhatnák
igényszerinta templomnak.
A testületa javaslattalegyetéIt.
Horvát.hZoltán po|gármester:Kéri,hogy aki ajavaslattalegyetét,kézfenntartással
jelezze.
Doba ÖnkormányzatKépviselő-testülete
5 igen szavazatta| e|IenszavazaÍ
éstartózkodás
nélkúl meghoztaaz a|ábbihatározatot:
4/20|6.(,II.4' \ határozat
Doba Község Önkormányzatarrak
Képviselő.testülete
úgy
dönt, hogy erősítőberendezést
váSárolmaximum

l 50.000'.Ftösszegér.t.
A képviselő-testület felkéri a polgármesteft az eszköz
beszerzésére.
Felelős: Horváth Zoltán po1gármester
Határidő:2016.03'30.

4'4l Som|ósző|ős község óvoda csat|akozási szándéka a Som|óvásárhelvi Közneve|ési
Intézményfenntartó
ésFe|adatel|átóTársuláshoz
Horváth Zo|tán polgármester: TájékozÍatjaa képviselő.testületet,
hogy Somlószőlős
onkormányzata jelezte óvodája csatlakozási szándékát a Somlóvásárhelyi Köznevelési
Intézményfenntartó
és Feladatellátó Társuláshoz. Így megoldódna az ővod'ayezetőkérdése'
nem lesz sztikségkétóvodavezetore. Javasolja a csatlakozási szándékelfogadását.
Kérdés,hozzászólás nem volt.
florváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki Somlósző|ősi ovoda Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézményfenntartóés Feladatellátó Társuláshoz való csatlakozását elfogadja,
j elezze.
kézfenrrtartással
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete5 igen szavazaÍtal- ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghozta az a|ábbi határozatot:
5/201ó.(II. 3' ) határozat
Doba Község Önkorrrrányzat
Képviseló-testülete
Ítgydönt,
hogy elfogadja Somlószőlős Község Önkormányzat
csatlakozási szándéka, mely alapján a Somlóvásárhelyi
Kőznevelési 1r-rtézn-rényÍ-errntar1ó
ésFeladatellátó Tarsulás.
hoz kíván csatlakozni óvodájával, mint tagintézmény.
A képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestefi a
szükségelés nyilatkozok megtételére, megál1apodások
a|áírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester,
Határidő: folyamatos

4.5/SzociáIisétkeztetés
szakmai programjának módosítása
Horváth Zoltán po|gármester: IsmeÍeti az elóterjesztést.Javasolja a módosítást a
elfogadását.
Kérdés,
hozzászólásnem volt'
Horváth Zoltán po|gármester: Kéri, hogy aki a szakmai progran] módosításával egyetért,
j elezze.
kézfenntar1ással
Doba Önkomrínyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tar.tózkodás
nélkül meghozta az a|ábbi határozaÍot:

6/20|6.(II. 3. ) határozat
Doba onkormárryzatKépviselő.testülete
úgydönt, hogy a

szociális étkeztetés
szakmai programjátmódosítja.
(A módosított szakmai program a jegyzőkönyv
melléklete.)
Felelős: HotwáthZoltán polgármester,
Rendes-Somlai EsZteI aljegyző
Határidő: azonnal

4.ó'l Somlószőlős önkormányzatával közös vagyontárgyakról
Horváth Zoltán oolgármester: Elmondja,hogy Somlószőlős onkormányzatávaltöbb közös
ingatlanuk is van. Van az iskola 1l12-ede,az önkormányzaÍi kétbérlakásosépület41ll00-a, a
konyha 41l100-a, Valamint aZ oruosi rendelő mögötti terület 41l100-a. A rendelő épÍilete
szerepelmindkétönkormár-ryzatvagyonábarr,de a hozzá tartoző hrsz. nem az épiiletettakarja'
hanem a mögötte lévő telket. A földhivatali bejegyzésenis az iir.estelek szerepel kőzös
tulajdonként'
Ez a szétváláskor1994 körül lett rosszulrögzítve.Mivel a vagyonelemeket
már
nem használják közös célra'mint amilyen az iskola vagy a ktirzeti rendőr lakása volt, időszerrl
lenne a megosztásokról beszélni.
Papp Zo|tán a|nolgármester:Jól emlékezett'
hogy a régitornaterem most konyha épülete
is közös.
Horváth Zo|tán pq!&lrlqester: Az építésekrrél'
telekösszevonásokrráI hozzájáru\ását
megadta a munkálatokra' ezeket még az elmúlt ciklusban Bodnár Győrgy intézte
Somlószőlosön. A tulajdoni Szazalékok alapján vagy egy épület teljes tulajdonát vagy
értékbelikifizetést taftana jó ötletnek. Mivel az elniúlt évekbennem osáoztak az épületek
állagmegóvási, fútésiés egyéb köItségein,de az esetlegesbórletek. egyébhaszrrosítások
bevételeirrsem, ezzel nem kel] foglalkozni, vélemérryeszerirrt mirrdkétfél kiegyezhetne a
nullában ezek tekintetében.
PappZollán alpo!gá4q$!9li Meg kell keresni a somlószőlősi polgármestertésa testületet,
hogy tárgyalni tudjanak az épületekről,ezeket akár |el is becsültethetnéka k<izeljövőben.
[Iorváth Zo|tán nolgármester: Mindenképp megkeresi a somlószőlósi teStÍjletet,a
tárgyalásokat szeretnébékésalapokon megkezdeni és a konrpromisszumratörekedni,
tetméSzeteSen
Doba cinkormilnyzatérdekeinekelőtérbehelyezésével.
A testületül a javaslattal egyetért.
Horváth Zoltán po|gármester: Amint érdemi lépéstörténik az ügyben, tájékoztatjaa
testületet.

4.7./Rendezésiterv módosítás
Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a helyi építési
szabályzatotmódosítani
kellenea dobai 096/6,09617hrsz, 098132htsz.. 098/33hrsz-okatilletően a hatar.ozati
javaslat
szerirrt. Gazdasági fejlesztéseknekakadálya, hogy az említett területeken véderdó került
meghatározásra,azonbanez nem üZemtervezeterőd, így lehet rajta módosítani.Az idei évberr
mégvan lehetőséga rendezésiteru egyszerűmódosítására.
Ezét javasoljamost megkezdenia
módosításieljá.ást az előterjesztésalapján.

PaBp-Zqllán lalpalgáI
: Vélerrrényeszerint több pontban is módosításr.aszorul a
rendezésiterv. tssze kellene hívni egy lakossági fórr-rmot,ahol mindenki elmondhatná,hogy
mit szeretne,ezt összegeznékés módosíthatnák
úgya rendeletet.
Rendes.Som|ai Eszter a|jegyző: Mivel az egyszerű és kevés teriiletet érintő módosítás
eredményezia gyors eljárást, eZ nem biztos hogy idénlebonyolódni ésakkor már magasabb
költségen kellene elvégeznia módosítást,amely több millió forint is lehet. Valamitrt ha nincs
jelen szakértő a lakossági 1órumon' könnyelmű ígéretekettehetnek, mely komoly
felháborodásokat eredményezheta lakosság körében. Javasolja a tervet készítő céget Völgyzugoly Kft' Ferik Tiinde - |elkeresnia módosítandóterületeklistájával,ő pontosanmeg
tudja mondani melyik eljárás lehetségesésannak mik az időkorlátai ésnrenyibe kerül majd ez
az önkornrányzatnak.
Horváth Zo|tán po|gármester: Javasolja az előterjesztésalapján a rendezesi terv
jelezze.
módosítását'kéri aki ezze1egyetéft'kézfenntartással
Doba ÖnkormányzatKépviselő.testülete5 igen szavazattal ellenszavazatés tartózkodás
nélkül nreshozta az alábbi határozatot:
7/20|6. ( II. 3. ) határozat
Doba Község onkormár-ryzatának Képviselő-teStülete a hatáIyos
településrendezési
eszközök módosításátkezdeményezi.
l) A rendezéscéIjaéshatása:
- A tervezésiterületekDoba község:
. Mk1* jelű kertesmezőgazdaságiteriiletövezeti előírásainakmódosítása
. kiilterüIet 09616hrsz és096l./ hrsz major ingatlanokatérintőtervezett
véderdőterület felülvizsgálata;
- 098/321098/33hrsz ingatlanona Gksz2 jelű gazdaságiterülethez
csatlakoZógazdaságiter.ületbővítéskijelölése
- HESZ módosítása,.telekbe nem építhető
rósze''jelölés és|tozzá
kapcso1óc1ó
e1őírásokhatályonkívül helyezésére
2) A helyi épíÍési
szabáIyzatotaz 1') pont a) alpontja szerinti tömbterület
vonatkozásábanoly módon kívánja módosítani.hogy az Mk1* jelű
övezetben az oTEK előírásaival összhangban szőlő, gyümölcs, kefi
művelési ág esetén3000 m2. egyéb rnűvelésiág esetén6000 m2
telekterület felett lakóépület elhelyezhető legyen. illetve a
telekszélességre
vonatkozószabályozásfelülvizsgálatr.a
kerüljcin.
3)A településszerkezetiterve éshelyi építésiszabáIyzatotaz 1.) pont b)
alpontja szerinti tömbterület vonatkozásában oly módorr kívánja
rrródosítani.hogy a kivett rnajor területrejelölt Ev véderdőfeliilvizsgálja
ésajelenlegi használattalegyezőenGkszl jelű építési
övezetbe sorolja.
4) A teleptilésszerkezeti
terve éshelyi építési
szabá|yzatoÍ
aZ l.) pont c)
alpontja szerinti tömbterület vonatkozásában oly módon kívánja
módosítani,lrogy a telepiilésgazdaságárrakfejlődésételősegítendőa
Gksz2 jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terüIetetdéli irányban
bővíti 098/32;098/33hrsz irrgatlanonésáltalánosmezőgazdaságitertilet
helyett a Gksz2 jelű gazdasági teÍii]ettel negegyező sávban
jelö1 ki.
kereskedelmi'szolgáltatógazdaságitertiletet
5) HESZ módosítása ''telek be nem építhetőrésze''jeltllés és hozzá
kapcsolódó előírások hatályon kíviil helyezésének
célja a belterületi
lakóterületeket használatát és beépíthetőségét
jelentősen korlátozó
r isszavonása.
inlézkedés

6) A te1epülésrendezési
eszközök módosításpartnerségiegyeztetésének
szabályai:
A településrendezési
eszközök 1.) pont szerinti tervezésiterületének
módosításarairányuló eljárásában paftnelkéntaz egyeztetés|eljárásba a
szomszédostelepülésekonkormányzatait, a közműszolgáltató vállalatok,
ésa helyi lakosság kerül bevonásr.a.
A par1nerekaZ előzetes tájékoztatásiés véleményezési
szakaszokban az
érdekeltállamigazgatási szervekkel egyetembenkeriilnek megkeresésre.
A lakossági észrevételekbenyújtásáraa véleményezési
eljárás időszaka
a\art, 20 napos közszemlével biztosítja a lakossági észrevételek
lehetőségét,
mint a partnerségiegyeztetésrósavevőjének. A tájékoztatás
módja az önkormányzat hirdetőtábláján való kiÍiiggesztés. A
javaslatokat. észrevételeketa jegyzőnél kell benyújtani' aki az iktatást
követően lraladéktalanul.
legkésőbb5 napon belül továbbítjaa rendezési
terv készítőjének'
Az el nem fogadott javaslatokat' véleményeket írásban kell
megindokolni,ame1yeta községjegyzője terjeSZta képviselő-testület
elé.
A képviselő-testület köteles megtárgyalni az előterjesztést. és arról
döntésthozni.
A jóváhagyott településrendezési eszközöket
az önkormányzat
hirdetőtábláján kel1 kifüggeszteni.
Az építettköInyezet alakításáról ésvédelmérőlszó|ó l99] . évi LXXVIII.
törvény és314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletelőírásainakmegfelelően,a
fent leírtak figyelembevételévela településrendezési
terv módositásával
megbizza a a képviselő-testület az AKCIOTERV
Kf|t (Kőszeg,
Bechtold l. 7 ') 47O.00O,.FI+ ÁFA összegérta 2016. évi költségvetés
terhére'
Felelős: Horváth Zoltán po1garmester
Határidő: folyamatoS

Horvátlr Zoltán polgármestera képviselő.testület
nyilvános ülést 18 óra 40 per.ckor
berekesztette.
K.m.f.
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