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JE GYZŐKÖNYv

2016' május 26-rín18 órai kezdettel
Képviselő-testiilete
Készült: ooua Önt<ormrinyzat
megtartottnyi1vrínosiiléséről.
Hivata] Doba,Kossuthu. 10.
Ütéshelye: Polgrírmesteri
Jelen vannak:

Horváth Zoltrín
Papp Zolrtín
Bajczi Norbert,
Sikos Géza

polgármester
alpolgrírmester

Rendes- Somlai Esáer
SarkadiTibomé

al1egyzó
jegyzőkönywezető

képviselők

jelezte.
későbbre
CsászarBa1áasképviselőérkezését
megjelent:0
Lakosságrészéről
Megállapítja,hogy az 5 fő testiileti
Horváth Zoltán nolgármester:Üdvozli a megjelenteket.
azt megnyitja. Javaslatot tesz az iilés
t"cból 4 fő ."cj"1"nt, - í1é. hat.írozatképes,
napirendjére'
a napirendi
jutalmazásánakfelvételét
Pann Zoltán alpolgármester:Javasolja polgármester
pontokközé.
kiegészítéssel
Horváth Zoltán nolgármester: Kéri, hogy aki a napirendipontokkal ezen
artássaljelezze.
egyetért,kézferrrrt
Képviselő-testiilete4 igen szavazatla|_ e1|enszavazatés tartózkodás
ó1ü ó*""''a.yzat
nélkül- az alábbi napirendetfogadjael:
NAPIREND:
módosításríról
1./ onkormányzat2015.éviköltségvetés
Elóterjesztő: Horváth Zoltrínpolgármester
szóló beszámoló( zéttszánadás)
2.t öikormanyzat 2015.éviköltségvetésérő1
Előterj esztő:Horváth Zolüín polgIármester
3./Közösségi térfejlesúéspályazata
Előtedesztő: Horváth Zolüán polgármester

beszámoló a20I5. évrő|
4./Gyermekvédelmi
ster
Előterjesztő: Horváth Zoltrínpolgrírme
5.lPályénatohóI
Előterjesáő : How áÍhZo|tÍnpolgármester
6./Vegyesügyek
- Temető kerítésének
felujításaról
. Közös vagyon helyzete
. Pótkocsivásarlása
j utafmazása
. Pol grírmester

NAPIREND

TÁRGYALÁSA

módosításáról
1./Önkormányzat 2015.éviköltségvetés
Előterjesztő: Honáth Zoltán polgármester
szerint az onkormányzat2015.évi
Horváth Zo|tán no|qármester:Ismertetiaz előterjesztés
hozzászó\ásait.
k.ilt'"g*t"se''"t módosítását.Kéri a testületvéleményét,
hozzaszólásnemvolt'
Kérdés,
2075.éviköltségvetésének
Horváth Zottán poleármester:Kéri,hogy aki az Önkormrínyzat
módosításávalelfogadja,kézferntutással
-repviselő+estületeje|ezze.
4 ígen szavazata7_ ellenszayazatés tartózkodIás
óouu ool.o.-a"yá
nélkÍil- megalkottaa
6/2016.fl. 27.)rendelete
az Onkormányzat 2015. évi kö|tségvetésérőlszóló
rendelete
([.16.)
önkormányzati
It2015'
módosításáról.
(Rendeleta jeryzőkönyv mel|éklete)

szóló beszámoló ( zárszámadás)
2./onkormány zat 2015.évikiiltségvetéséről
Előterjesztő: Horváth Zoltán po|gármester
a
Horváth Zoltán oolgármester:IsmertetiAz Önkormányzat2015.évi zárszámadását'Kéri
ét,hozzászó|ásait.
testületvélemény
hozzászólásnemvolt.
Kérdés,
Horváth Zoltán po|gárnester: Kéri, hogy aki az Önkormrínyzat 20|5. évi zétrszélrnadását
jelezze.
elfogadja'kézfenntartással
_
oot? óío.m.l"yzat Képviselő.testÍilete4 igen szavazattal el\enszavazatés tartózkodás
nélkii|_ megalkottaa

712016.(Y. 27.) rendelete
az Önkormányzat 20|'5. évizátszámadásárő|.
(RendeleÍa jeryzőkön1v melléklete)

3./Közösségi térfejlesztéspá|yázata
E|őterjesztó:Horváth Zoltán polgármester
Honáth Zoltán polgármester: Ismerteti az előte4esztés alapján a péúyázattartalmát.
javaslatát.
Javasoljaa hatiározat teryezetmeghozatalát'Kéri a testületvéleményét,
A képviselő_ testületa javaslattalegyetért.
Horváth Zoltán po|gármester:Kéri, hogy aki a hatiározattervezetelfogadásávalegyetért,
ássaljelezze.
kézfenntaft
Doba onkormanyzat Képviseló-testülete4 igen szavazatÍa|_ el|enszavazatés tartózkodás
nélkiil - meghoztaaz alábbthatáÍozatot:
29 |2016.( Y. 26'\ határozat
Doba ÖnkormanyzatánakKépviselő-testületeúgy dönt' ''Településkép
et meghatÍxoző
hogy páIyéaatotnyujt be a
épületekkülső rekonstrukciója,többfunkciós közösségi tér
című,
fejlesztése,energetikaikorszenísítés''
Iétrehozása,
yP-6.7.4.1.1-16-oskódszámúpá|yazat2. célteriiletére.
meghatároző
Fejlesztés megnevezése:Településképet
Doba Községben
épületfelújítása
ingatlanhe|yrajziszárna:234
érintett
Fejlesztéssel
A fejlesztésösszköltsége 46.994.083 Ft, me|yhez az
önkormrínyzat 44'644,379Ft pÍlyÍr:atitrímogatástigényel
és 2.349.704 Ft önerő sziikséges. A fejlesáésre
konzorciumi megállapodáskeretébenkerül sor a Doba
Polgárőrség szervezettel. A költségek felosáását
rendezik.
konzorciurnitagokkülön megrállapodásban
FelhataLmazzaa Polgármesterta szükségesintézkedések
megtételóre,a pálryÍuatidokumentació a|éírásfuaés a
pá|yéaatbenyujtásfua.
Felelős: HorváthZoltán polgármester;
Rendes-SomlaiEszteraljegyz<í
Hataridő: azonnal

ülésére18 óra 35 perckor megérkezett.
Császár Ba|ázs képviselőa képviselő-testíilet

4./Gyermekvédelmibeszáno|ó a 2015.évrő|
E|őterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Ismertetia beszámolót' Javasoljaa beszrímolóelfogadását.
Horváth Zoltán no|gárrrrester:

javaslatát.
Kéria testületvéleményét,
A képviselő_ testületa j avaslattalegyetért.
Horváth Zoltán oolgármester: Kéri' hogy aki a rendelet megalkotásával egyetéÍI'
kézferntartássaljelezze.
5 igen szayazatlal _ e!|enszavazat és tar1ózkodás
Képviselő-testülete
Doba Önkormrányzat
né1kül_ meghoztaaz alább|határozatot:
30 12016.( Y' 26.\ határozat
úgydönt' hogy
Doba Község Önkormanyzatképviselő+estülete
a 2015. évrő1 szóló gyermekjóléti és gyermekvédelmi
beszámolótelfogadja.
A beszámolóa jegyzőkönyv melléklete.
Felelős:HorváthZoltrínpolgármester
Hatláridő: 20I6.05.3|.

5.l P á|yázatokró|
Előterjesztő: Horváth Zoltán po|gármester
résá
Horváth Zoltán polgármester:Elmondja,hogy megjelentaz adósságkonszolidációban
a kiírt pílyázat. Ismerteti a pá|yÍuati kiírást. Az
*tt t"t"ptitesek trímogatásár
'*l
amelyből a járdak felújítástbefejezését'
ánkormányzat io .ittio forintra adhatbe pá|yÍtzatot,
tartaná fontos feladatnak.A jarda
valamint á temető alsó úton történő jarda készítését
abo| az
kér,hogy azon az oldalon készüljÓn jétrda,
kapcsolatbanmegerősítést
felújítással
javaslatát.
Kéria testületvéleményét,
benyújtását.
hosszabb.Iaviso1jaa pa|yéaat
A testületa javaslattalegyetért.
javaslatban foglaltakkal
Horváth Zoltán polgármester: Kéri' hogy aki az első hatérozati
jelezze.
kézfenntartással
egyetért,
5 iperl szavazattal- e|lenszavazatés tartózkodás
Képviselő-testülete
Doba Önkormrínyzat
nélkül - meghozta az a|ábbi'hatáÍozaÍot''
31 12016,(Y ,26.\ határozat
úgydönt,
Képviselő{estülete
Doba Község Önkormiínyzat
hogy benyújtjapáIyéuatátaz adósságkonszolidációban
fejlesztéseinek
résá nem vett településeiönkormrányzatok
tiímogatasára páIytaati kiírás c) pontja alcélra . a
illetve felújításra'
építésre
köztemető felújításra,ravatalozó
. Doba
temetőkö,zlekedésiutak építésére,felújításara
jatszótét
temetőjarda; Kinizsi utcajarda, Petófi ltca jétrda,
járda
jarda
utca
j
és
Jókai
melletti rírda' Bem utca
- a következők szerint:
felújításara
pá1yazottösszeg: 10.000.000'-Ft
önerő: 809.462'.Ft
összesen:l 0.809.462'-Ft
a pályinat önerejét a 2076. évi
A képviselő.testu\et
biztosítottja.
beruházásikiadásaiterhére
költsésvetés

A képviselő-testiilet felhatalmazza a polgnmestert a
pá|yéuatbenyíjtásra,sziikségesnyilatkozatokmegtételére.
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Határidó:folyamatos
Horváth Zoltán nolgármester: Ismerteti a pályázatot. Javasoljaa páIyéuatbenyújtását'
javaslatát.
véleményét,
Kéria testÍilet
A testiileta javaslattalegyetért.
javaslatbanfoglaltakkal
Horváth Zoltán nolgármester:Kéri,hogy aki a rnásodikhatrírozati
j elezze.
egy etért,kézfenntartással
_
o]tu Öoto'..l"yzat Kéiviselő.testiilete 5 igen szavazatlú e|Ienszavazatéstartózkodás
nélktil - meghoztaaz a|ábbihatáxozatoÍ;.
32 12016.(.Y, 26.\határozat
úgydönt,
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő.testiilete
hogy benyújtja pá|yazatát a 2016. évben a
Beiügyminiszériumhoz a telepiilési önkormányzatok
rendkívüli önkormrinyzati költségvetési
támogatása keretébena rendkívüli szociális támogatás
igénylésére'
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Hataridő:folyamatos
elmondja,hogy 15 miliiós.forintosa
Horváth Zoltán po|gármester: Ismertetia pá|yéaatot,
Wayuut,sswostámogatottsággal.Atemetőalsósorábanjardaépítéstjavaso1ná,
azt újítsákfel, ami a prílyrizatbabelefér.
iermészetesen
belterületiutakraés
Rendes- Somlai Eszter aljegyző: Elmondja'hogy ebbena páIyézatban
@t"h"tpaty-ni,azokraajárdákn,amelyeknincsenaStartprogramba.ApáIyázat,
"benyujtásáhozlárqÍn|at,tewezői nyilatkozat - hogy a fejlesáés nem építési
engedélyköteles
sziikséges.
ésfénykép
javasoljabenyújtani.
jardafelújításra
Pano Zoltán alpolgármester:A pÍiyázatbeadását
javaslatbanfoglaltakkalegyetért'
Horváth Zo|tán no|gármester:Kéri,hogy aki a hatérozati
j elezze.
kézfenntartással
_
óoua Önt.o.m6oyzatKépviselő.testiilete 5 igen szavazattal el|enszavazatés tartózkodás
nélkül _ meghoztaaz a|ábbibatátozatot:
33 D016. ( Y, 26.\határozat
úgydönt'
Doba Község Önkormányzatképviselő+estülete
feladatellátást
a tnkormányzati
hogy benyújdapá|yázatáÍ'
támogatásra
fej
lesáések
szolgáló
c.) pá|yázati alcél : Belterületi utak, járdák' hidak
ra a Doba Jókai úca (36I/2hrsz.).Kossuthutca
felújítása.
(I8Ol2brsz.),Széchenyiutca(I0715hrsz.),Arpád utca

(221l| hrsz.) és Rakóczi utca (200 hrsz') jardáinak
a kovetkezőkszerint:
felújításra
pályázottösszeg:|2.491'.335'-Ft
óneú 2.204.36I,-Ft
5.716,-Ft
összesen:14.69
A Képviselő{estületaz önerőt a 20|6. éviköltségvetési
tartalékterhérebiztosítja'
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pá|yéaatbenyújtására'aláításra,sziikségesnyilatkozatok
megtételére.
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Hatríridő:folyamatos

ó./ Veryes üryek
felűjításáról
6.1./Temető kerítésének
bogy a temető hátsó
Horváth Zo|tán po|pármester:Tájékoztatjaa képviselő-testülete|
szerint 120 m
Számitélsai
látja,
k*ít*" tonk." ment, annak kijavítását szükségesnek
javítÍls
150 e Ft-ból
át Íátjaszikségesnek.Véleményeszerint a
kerítésdrót,oszlopok vásiírlrís
javaslatát.
Kéria testiiletvéleményét,
megoldhatólerrrre.
PanD Zo|tán alpoleármester: Javasoljaa kerítésjavitását,hiszen kutyrík,őzek bejámaka
.,tobbiakÉlegelika sírokróla vinígokat'A javaslattalésaz összeggel egyeÍén.
t
",
javítását,150 e Ft biztosítását
Horváth Zoltán no|gármester:Javasoljaa temetőkerítésének
elkülönítettösszegből.
a beruhrízásoka
_
ooba ÖnkormrlnyzatKépviselő-téstülete5 igen szavazatia| el|enszavazatés tartózkodás
nélkül _ meghozta az a|ábbi hatáÍozatot.,
34 12016.(.Y. 26.\ határozat
úgydönt'
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő.testiilete
biáosít a
150.000,-Ft-ot
felújítására
hogy a temetőikerítés
terhére.
tartalék
2016, éviköltségvetési
Felelős:HorváthZoltrínpolgármester
Határidó:folyamatos

6.2.lKözös vagyon helyzete
Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az elmúltülésekenszóba került, hogy a
Somlószőlőssel közös vagyontárgyakhelyzetétrendezzék.Levélben kérte Kiss JÍános
Kérdeziaz a|jegyző asszonyt,hogy
hogy a testtiíetúrgya|jameg a kérdést.
polgrármestert,
hogy döntött a solmószőlősi testiilet?
hogy Somlószőlős
Rendes- Somlai Eszter aljegyző: T álékoztatjaa képviselő.testiiletet,
A képviselő.
megkeresését.
a
megtiírgyalta
Képviselő.rc.tületea mai ülésén
ö'k"..á"}'"t
el
nem készítette
testületegy hónap múlvatud válasá adni, mivel méga felkértértékbecslő
hogytegyenekkonkrétajánlatot.
a dobaitestületet,
valamintkéIték
értékelését.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja térjenekvissza a napirendi pontra, ha más
a kérdést.
Somlószólős önkormiinyzatamegtárgya|ta
a javaslattal egyetért.
A képviselő-testület

6.3'lPótkocsivásárlás
fel
Horváth Zoltán nolgármester:Elmondja,hogy Ihász Zoltán dobai lakos vételreajrírrlott
1 db pótkocsit. A pótkocsit az önkormányzat szükségeseténeddig is
- ö,'k.,-á"Y"t,.,ak
lerrrrea vásarlás. Az áxat200 e Ft-ban hatéroztÍk
igénybevette,véleményeszérintszt'ikséges
költségvetésitartaléka
.i"g. Ju.,asoliua pótkocsi megvásárlását200 e Ft.ért,az ónkotményzat'
terhére.
_ ellenszavazat éstartózkodás
Doba onkormrányzatKépviselő.testiilete 5 igen szayazaÍta|
nélkül - meshozta az a|ábbihatéÍozatot|
35 12016.( Y.26. \ határozat
úgydönt'
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete
hogy megvásaroljaIhász Zo\tanDoba' Mátyás tér6. szám
alatti lakos tulajdonátképezőpótkocsit , mely vásarlásra
200.000,.Ft-otbiáosít a 2016. évi költségvetésitartalék
terbére.
A képviselő.testiilet felhatalmazza a po|gátrmestefia
szerződésa|áitásárt.
sziikséges
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Határidő:folvamatos

6.4./Polgármesterjutalmazása
Papp Zo|tán alpo|gármester:Elmondja,hogy a 2011.éviCXCIX. törvény( a kozszo|gá|ati
a képviselőad arr4 hogy a polgármestemek
tisaviselőkról) jzs/n 0) bekezdéselehetőséget
nemhaladhatja
testületéventekétalkalommaljutalmatállapítsonmeg' A jutaiomévimérléke
polgármester
A
összegét.
hat
havi
ill. tiszteletdíjrínak
meg a polgarmesterilletményének,
munkájáértbruttó
végzeÍt
ebbin az évbenmégnem részesültjutalomban.Az első félévben
javasol
a
képviselő-testületnek.
javasolja,
elfogadásra
jutalom
amelyet
adását
448.000Ft
_ i tartózkodással _
Doba Önkormrínyzat Képviselő _ testiilete 4 ígen szavazattal
e||enszavazatnélkül_ meghoáa az úábbihatarozatot:
36l 2016.N. 26.| határozat
úgy
Képviselő-testülete
Doba Község onkormányzatrínak
dönt, hogy Horváth Zo|tán főal|ásÍtpolgármestertészétea
bruttó
2016. I. félévbenvégzettmunkája e1ismeréseként
448.00,-Ft'. összegűjutalmatállapítmeg.
alpolgármester
Felelős:Papp ZoltÍín
Hatríridő:folyamatos

nyiIVános ülést 19 óra
Horvánh Zo|tán po1gármester a képviseIő-testület
berekesztette.

25 perckor

K.m.f.

/ -/'z--

í-.---<r.
\'-I{orváth Zo1tán

Rendes- Somlai Eszter
a|jegyző

po1gármester

Í.

Tu|i Edina
Sz1ottríné
"regvzo
'\

