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A közmeghallgatáson 9 fő jelent meg.

Horváth Zoltán poleármester;'Üdvozli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testületi

tagból 5 fo megjelent, az ülés' határozatképes, azt megiy\t1i. Javaslatot tesz az ülés

napirendjér.. re,ili,ogv uti u ryri'.nai 
pontoÉkal e gyetért, kézfenntartássa| je|ezze.

Doba tnkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| _ ellenszavazat és tartózkodás

nélkül _ az alább\ napirendet fogadj a el:

NAPIREND:
l., t- i í euo,tató a kö z s é g kö zbíztons ági helyzet érő l

Előterjesztó: Horváth Zoltán polgármester

i, t r i1ewoatős azonkormány,it zot s . évi munkáj áró1

Előt;jesztő: Horváth ZoItíln polgármester

i.t ső,,a^oló a lakóhelyi környe zet ti|apotilrol

Előterjesztő: Horváth Zo|tÍtn polgármester
4./ Falugondnoki beszámoló
Előterje-sztó: Haj as István falugondnok
5,lBőszilmoló a mezőőr munkájáról .. ..

Előterj esztő: Benedek Bendegúz mezőőr

6./I(épvi selők tiszteletdíj áról
Előterj esztő : Horváth Zokán polgárme ster

7",son'to.törnyéki T. K. T. módosításáról
Előterjesztő: Horváth Zo|tin polgármester

8./ SZMSZ módosításaról
Előterj esáő: Horváth Zo|tán polgármester

9 . IE||enőr zé si j elenté sről
Előterjesztő: Horváth ZoItánpolgármester 
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NAPIREND TARGYALASA

t. l T áj ékoztatő a közs ég közb izt o n s ág he|y zetér ő|
Előterj esztő: Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: Felkéri Bakos Andrást a devecseri rendőrőrs parancsnokát a
táj éko ztatő m e gt artá s ára.

Bakos a,,o.es rendőrőrs parancsnok Tájékoztatást nyujt a kozség közbiztonságának
he|yzetérő|. Felkéri a lakosságot, hogy bármilyen probléma esetén hívja a kÖrzeti megbizottat.
Kéréssel fordul a képviselő-testület felé amennyiben támogatni tudnák a rendőrség munkáját
20|6. évben az önkormányzatná| feleslegessé vált számitőgéppe|, azt szívesen fogadnák.
Kéri a képviselő-testület illetve a lakosság kérdéseit, hozzásző|Ísait.

Horváth .Zo|tán polgármester: Elmondja, hogy
Megkö szöni a rendőrség részvételét, tájékoztatőját.

Kérdés, hozzásző|ás nem volt.

űjjá alakult a po|gárőr egyesület'

Horváth Zo|tán polgármester: Javasolja a közbiztonság helyzetéről szo|ő tájékoztatő
elfogadását.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| _ ellenszavazat és tartőzkodás
nélktil _ meghozta az a|ábbi határ ozatot:

92 /2015. (XII. 4.\ határ ozat

Doba Önkormányzat Képviselő- testülete a község
közbiztonsághe|yzetérő| szóló 20T5. évi
táj éko ztatőt e lfo g adj a.
( T áj ékoztatő a jegy zőkönyv mell éklete)
Felelő s : Horváth Zo|tán polgármester
Határidő 20|5, december 31.

2./ Beszímo|ő az önkormán yzat 20t5. évi mu nkáj áról
Előterj esztőz IJow áth Zo|tán polgármester

Ilorváth Zo|tán polgármester: Tájékoztat1a a képviselőket, valamint megjelenteket az
önkormányzat 20|5, évi munkájáról. Ismerteti az önkormányzat 2015, éü bevételeit, és
kiadásait, abenyújtottptr|yíuatokat, annak eredményeit. Elmondja, hogy a|eg|átványosabb
munka a Kossuth utcában történt járdaépités volt. A kritikával egyetért, hogy kicsit hullámos,
de a kerítések miatt csak így lehetett megoldani. Ezt a munkát a közmunkások végeáék,
szakmunka nélkül, de úgy gondolja' hogy ezze| biztonságosabbá tették az utcátban a
kozlekedést. Letrehozták a mezőői szo|gá|atot, a mezőőrt közösen Somlószőlős
Önkormányzatáva| a|ka|mazzátk. A mezőőr fegyveres szo|gá|atot |át el, kozel rendőri
jogkorrel e||Ítva. A Koperniczky hagyaték felujítása befejeződött, ezze| biztosítva az épi|et
állagmegóvása. A képeket felújítottálq az épú|et környezete is megszépült. Tervei között
szerepel egy turisztikai információs központ kialakítása.
Saját erőből felújításra kerültek a hidak.
Pá|yázatből felújították a dobai kastélyparkot. Az utak kitisztitésában az önkormányzat is
részt vett. 
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Rendezvények keniltek megtartásra, Falunap, szüreti felvonulás és december 19-én lesz a
Nemzedékek Napja.
A falut Bálint lwpád Mária szoborral ajándékozta meg a falut, amely a betlehem mellett lett.
felállítva.
A lakosság tájékortaása három havonta újság formájában történik.
Az onkormányzat Alapszolgáltatási Központot működtetett, de ert a Kormány megszünteti,
igy ahíu\gondozó feladatköre is megszűnt volna, eú afe|adatot a Boba-i Szeretet Szo|gá|atta|
együtt fogsa az önkormányzat működtetni. A gondozottaknak 120 Ft-ot kellene ftze'tni, de a
képviselő-test{ilet úgy döntott, hogy a fe|ét bevállalja, igy 60 Ft-ot kell fizetni a
gondozotta}nak. A szociális étkeáetés továbbra is a Resti Vendéglőből történik.
A Viziközmű társulás megszíint, mert a projekt befejeződött. Aki nem kÓtttt rá a csatorníra,
annak talajterhelési díjat kell fizetni.
A kozségben újjá alakult aPo|gárőr Egyesület. Píúyázatil/r1tn a Polgarórség 6'3 millió forint
értékben nyert gépj ármúvet.

Béres Gábor: Kérdezi,hogy az e|maradt járdát mikor fejezik b.e.

Hajas István: Kérdezi, hogy a temetőben járdakia|akítással hogy állnak.

Horváth Zo|tán polgármester: A járdékkia|akitására nem kellett pá|yázatotbenyujtau, az
adósságkonszolidációra beadott pályázat útján késztilt, erre várják még a tr. ütemet és be
tudják fejezni. A temetőben a járda kialakítására a munka megrendelésre kertilt, de
megvalósítása már csak tavaszra várhatő, A temetőben gondot jelentenek a fák, ezek sorsáról
a testület a későbbiekben fog dönteni'

Több kérdés,hozzászőlás nem volt.

Horváth Zo|tán polgármester: Javaso|1a az önkormányzat 2oI5. évi munkájárő| sző|ő
tájékoztatő elfogadását. Aki ajavaslattal egyetért, kézfenntartássaljelezze.
Doba tnkormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazatta| _ ellenszavazat és tartózkodás

nélkiil - meghozta az alábbihatározatot:

93 /20|5. (XII. 4.\ határ ozat

Doba Önkormányzat Képviselő- testülete az
onkormányzat 2015, évi munkájáról szóló
ttfi éko ztatást elfo gadj a.
Felelő s : Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: 2015' december 31.

3. l B eszámol ó a lakóhelyi körny ezet á||ap otár ő|
Előterj esztő : Horváth Zo|tán polgárm ester

Horváth Zo|tán polgármester: Felolvassa a környezet á||apotárő| szóló beszámolót. A
beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy a szelektív hulladékgyíjtő mellett ruhagyűjtő is
van kihelye zve. Kéri a lakosságot, hogy ha tele van a gwjtő, ne tegyenek mellé ruhát, hanem
a rajta ta|á|hatő telefonszámot kell hívni, vagy je|ezni kell a hivatal felé, hogy megtelt. A
kozségben nincs lomtalanítás, de a keletkezett hulladékot a somlójenői hulladékudvarba lehet
szá||itani, A nyitva tartás a hivatal birdetőtáb|ájőn megtalálható. Kérdezi, hogy a
környezetvédelmi beszámolóval kapcsolatban Van-e kérdés, illetve szólj anak hozzá'

Kérdés' hozzásző|ás nem történt. 
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Horváth Z o|tán polgárm ester : Javaso|1 a a b eszámo ló elfogad ísÍtt,
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás
nélktil _ meghozta az a|ábbihatározatot:

9 4 l 20|'5. (XII. 4.\ határ ozat

Doba Kozség onkormányzat Képviselő-testülete a
lakóhelyi környezet á||apotárő| szóló 20|4. évi
beszámolót elfogadja.

. ( Beszámoló ajegyzőkonyv melléklete)
Felelő s : Horváth Zo|tán polgárme ster
Határidő,. 2015. december 3 1.

4./ Falugondnok beszámolój a
" Etőterjesztő: Ilajas István falugondnok

. Hor váthZo|tátn polgármester: Felkéri a falugondnokot beszámolój a meEarttásttra.

Hajas István falugondnok: Elmondja, hogy az e|őző évekhez hasonlóan végzi munkáját.
Szá||itja a betegeket, |aszá||itja az ebédet a szociális étkezőknek valamint receptek kiváltása
is a feladata. Bevásárlások a pénteki napokon történik, lakosok egyéb ügyek intézése kapcsán
száú|itása is folyamatos az évben . Az ide\ évben úszásoktatásra szá||itja az óvodásokat. Ebben
az évben az autőva| 22 300 km-t tett meg.
Az óvodás és iskolás gyermekeket programokra, rendezvényekre is szállítja, e mellett a
nyugdíjas klubnak is segítséget nyujt.
Tartsa a kapcsolatot a lakossőgga|, a civil szervezetekkel ( nyugdíjas klub, polgárőrség,
falugondnokok országos egyesülete, kornyező települések egyesületei).
Kozreműködik a házi segítségnyújtásban, a kozösségi és szociális információ szolgáltatásban,
legutóbb a szociális tllzifa juttatás lehetőségét ismertette a lakossággal' Rendszeresen
kÖzreműködik az alapszo|gá|tatáshoz jutásban, szÍúLitja a lakosok a kormányablakba, a
munkaügyi központba stb.
KÖzreműködik a kulturális közfoglalkoztatotta| a falubeli programok megszervezésében,
beszerzések lebonyolításában.
Kéri, hogy szólífuák fel a lakosságot, hogy a jírdára behaj|ó ágakat vágJák le. Kéri a
beszámolój a elfogadását.

Kérdés, hozzászo|ás nem vo|t.

Ho rváth Zo|tán po l gárm ester: Javaso|j a a b eszámoló elfo gadását.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ megho zta az a|ítbbi határ ozatot:

9 5 l 20 | 5. (XII. 4.| határ ozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő .testiilete a
falugondnok 2015. évi munkáj árő| sző|ő beszámolót
elfogadja.
Felelő s : Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: 2015. december 3 1.



5.lMezőőr beszámolója
Előterjesztő: Benedek Bendegúz mezőőr

Ho rváth Zoltán p o lgá rm es ter : Felkér i a mező őt beszámotój a me gtutását a'

Benedek Bendegúz Bátor mezőőrz 2015. márciusától indult meg a szolgálat'A VeszprémMegyei Kormányhivata|ná| bejegyzésr3 t..tirt á ''"rgar"., majd elvé gezte a szükségestanfolyamot a pszichológiai 
-vi_zsgá1atot. 

átminősíttetL fegyverét szo|gáiati fegyverré'munkaruhát kapott az e|őtrások i|apján.--uja r.gu;*' 
" 

jelvénye is kiállításra került.Folyamatos és jő az együttmiíkodése a deveóseri i.ojo.o.,se1' a korueti megbízottal és ahegyen lé?ő gazdáId<al. Jelzéseiket telefonoo, ,'"-ffien Vagy közvetítő utján fogadja,kivizsgáIja az esetekel Ezidáig komolyabb bűnestre íÁ tertitt sor. Mint köztudomású aSomló hegy somlószőlősi és Jobai oláalát tatja ellená r)es 
.a|att. Gépjárművet egy ideig asajátját, majd az 'önkormányzati tulajdonú terepffi haszná1ta."Remeu elégedettektevékenységével és kéri a megjelenteket, hogy bármií|.n punu,zuk van je|ezzékfelé, hogymegfelelően és gyorsan el tudjón járni. 

- aJ

*::"*. 3:Itán 
polgármester: Javasolj a a beszámoló e'fo gadását.

.t,ooa Unkormányzat Képviselő-testülete .5 igen szavazatia|- ellenszavazat és tartózkodásnélktil _ meghozta az alábbihatározatot:

9 6 /20t 5. ('XII.4.) határ ozat

D oba Község onkormán y zat Képv isel ő -testül ete a
mezőőr 2015. évi munkájárói szóló beszámolót
elfogadja.
Fele1os : Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: 2015. december 3 i .

6./I(épviselők tiszteletdíj áróI
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Az elmúlt ülésen beszéltek a képviselők tiszteletdíjánakemeléséről. Ismerteti az előterjesztést. A képviselők eddig komoly és fáraáságos munkájátszeretné ezzel elismerni, mert nélkülük nem tartana a falu ott, ahol jelenleg van.

Papp Zoltán alpolgármester: Kcjszöni az előterjesztésben foglaltakat. Ezúton szóban ésírásban is visszavonja a tiszteletdrja és kciitségat ai"ryi i,,ony;' il;lék u", 
"^u1emondásátés igényt tart a teljes megállapítotiösszegre'

Kérdés, hozzásző|áS nem tör1ént.

I"'*á|h 
Zo|tán polgármester: Javasolja a rendelet tervezet elÍbgadását.Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatÍ.al - ellenszav azat és tartózkodásnélkül - az alábbi rendeletet alkotta :

141201S.(XII. 10.) rendeletét

A helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról sző|ő 5 /20|4.(X. |7.)
önkormányzati rendelet m ódositeseiol
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
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Horváth Zo|tán polgármester: Javasolja a határozat tewezet meghozata|át.
Doba onkormanyzat Képviselő-testülete 5 igen szayazatta| _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ meghozta az alábbihatátozatot:

97 l20| 5. (XII.4.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete a 63 l20I4. (X.16.) sz.
határozatát módosítja a következok szerint:

. Papp Zoltán Doba, Kossuth u. 47, szám alatti lakos alpolgármester
tiszteletdíját 2016' január 1. napjától Magyarorczág helyi
önkormányzatairő| szóló 20I|. évi CLXXXX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 80. $ (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70 oÁ-ában' havi 52.360,- Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület az a|polgármester részéÍe az Mötv. 80. $,(3)
bekezdésében foglaltak szerint 20l6.január 1. napjától havi 7.854,- Ft
összegű költségtérítést állapít meg.
A képviselő-testiilet felkéri aZ a|jegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter a|jegyzó
Határidő: 2015. december 31.

7./Somló-kiirnyéki T. K. T. módosításáról
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti az e|őterjesztést. Kéri a hozzászo|ásokat.

Kérdés, Ltozzásző|áS nem történt.

Ho rváth Zoltán p o lgá rm este r : Javaso lj a a határo zat tew ezet el fo gadás át.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ meghozta az a|ábbihatátozatot:

9 8 / 20 |5. (XII. 4.| határ ozat

Doba Község onkormányzat Képviselő-testülete a
Somló-környi Többcélú Kitértségi Társulás Társulási
Megál lapodását módosítj a.
( A módosított megállapodás a jegyzőkönyv
mellékelte.)
Felelős : Horváth Zoltán polgármester
Határido: 2015. december 31.

8./ SzMSZ módosÍtásáról
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti az e\őterjesztést. Javasolja a rendelet módosítását.

Kérdés, |.nzzásző|ás nem történt.

Horváth Zo|tán polgármester: Javasolj a a rendelet tervezet elfogadását.
o



Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5
nélkül _ az a|ábbi rendeletet alkotta :

szavazatta| _ ellenszavazat és tartózkodásrgen

15/2015. (5fI. 10.) rende|etét

Doba Község onkormányzata szervezeti és
működési szabá|yzatárői szóló 3/2014.
(wI.24.) önkormányzati rendelete

' módosításáról
(A rendelet a jegyzőktinyv melléklete.)

9 . lE,l.|enő rués i j elenté s
Előterj esztő: Ilorváth Zo|tán polgármester

Horváth Zdrtán polgármester: Felolvassa az előterjesaést. t ellenőrzés hibát nem ta|á|t,
szabá|yszeruen lettek a bérek és egyéb járandoságok megállapítva. Javasolja a jelentés

elfogadását.

Kérdés, hozzásző|ás nem történt.

Ho rváth Zo|tán pol gárm est er : Javaso|j a a határ o zat terv ezet elfo g adás át.

Doba tnkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ meghozta az a|ihbihatározatot:

9 9 l 20 1 5. (XII. 4.\ határ ozat

Doba KÖzség onkormányzat Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB|0072746-
|5012015 számu ellenőrzési jelentésében foglaltakat
megismerte, a megállapításokat elfogadja. ^z
intézkedési javaslatot megismerte .
(A j elentés a a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Horváth Zo|tán polgármester
HatÍlridő. 2015 . december 3 1.

Horváth Zó|tán polgarmester mindenkinek megköszöni a
nyilvános ülését 18 óra 40 perckor berekesztette.

részy eJe|t, a képviselő-testület

K.m.f. . ,/ ,-'
./z /4----.---

/.// \-í

Rendes - Somlai Eszter
a|jegyző

f f i * -
orváth Zo|tán
polgármester

Szlottáné Edina


