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Jegyzőkönyv

Készült|Doba oítományzat Képviselőlestülete2016' december12-én17 óra kezdettel
nyilvánosüléséről'
mely közmegha]]gatás'
meglartott
Üléshelye|MűvelődésiHáZ Doba'Kossuthu. 10.
J€ l en Yannak:

HorváthZoltán
PappZoltán
Bajczi Norbert,
Csá.zárBalázs,
sikos Géza

polgfumestel
alpoigármester

Rendes somlai Esáer

a]jegyző

Gőcze Tamás
HajasIstván

rendőrlótörzsőmestel
falugondnok

képviselők

A közmeghallgatáson5 fő jelent meg'
Horváth Zoltán pglgé]ElslgIi Üdvözli a megjelenteket.Megálapítja, hogy az 5 fő testületi
azt megnyitja.Javaslatottesz az ülés
tagból 5 fő megie]ent,az ülés hatífuozatképes,
je]ezze.
kézfenntartássa]
Kéri'hogyaki a napirendipontokkalegyetért,
napirendjére.
Doba tnkormrínyzat Képviselő-testÍilete5 igen szavazattal ellenszavazat éstafiózkodás
nélkül_ az alábbinapirendetfogadjael:
NAPIREND:
l./ Tájékoáatóa községközbiáonsági he]yzetéről
Előterjesztő: Horváth Zolt.1npolgáÍmester
2.l Tájéko^atásaz Óiko.mányzat 2016. évimunkájfuól
Előterjesztő:HoNáth Zoltán polgfumester
3'l Beszámolóa lakóhelyi környezetállapotáról
Előterjesáő:Horr'áthZoltán polglírmestel
4'l Falugondnokibeszámoló
Előtedesáő: Hajasistván falugondnok
koncepció
5./Bűnmege]őzési
Előterjesztő:HoNáth Zoltán polgámestel

NÁPIREND

TARGYALAsA

I'| T ájékoztatóJa kőzségközbizÚonsági helyzetéről
ElőÚerjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester:FelkériGőcze Tamásta devecse leDdőrőrsképviseletében
a táiékoztatómesta1tásám.

Gócze Tamás rendőr főtörzsőrmesteri Ismelteti a beszámolót. 2015 évben öt
míga 2016.évben2 töIténta községben.Az egyik somlóvlfuonaz Intézetben
bÍíncselekmény,
volt. ez bombaxiadóvolt, míg a másik a hegyen egy pincebetörés'Alrogy Dobán is a
környéken is jelentósen csökkent a bűncselekményekszáma' Múködik az i{úsági és
indősvédelmiprogram.Jelen voltak az óvodában,a körzeti megbízott ismertetteaz oüsokkal
kiemeltfigyelmet
A Somló-hegyelleÍőrzéséIe
a közlekedésiszabályokkalegy sétakeretében.
fordítanak,mivel sok pince nem lakott, nappali éséjszakaijfuőIözést is vég€znek' Kéri tegyék
felkérdéseiket!
Ilajas István| Itt a stopp táblanál ta hatnának e]lenőzést, melt nem nagyon taltját be az
autósok,a buszosokis gyakan nem állnak meg'
a lőnöke felé.
Gőcze Tamás r€ n dőr főtörzsőrmester: Tolmácsoljaa kéIést
Ilorváth Zoltán polgárnest€ r : Javasolja a közbiztonság helyzetérőlszóló tíjékoztató
elfogadásál'
Doba on](ormányzat Képviselő.testülete5 igen szayaza\lA| ellenszayazatéstaltózkodás
néllül meghoztaaz a]ábbihalározatolI
8212016.{x . 12,\határozat
Doba Önkom.ínyzatKépviselő-testü]etea község
2016.
évi
közbiáonság helyzetéIőlszóIó
elfogadja.
tájékoztatót
(.I áj ékoztaÍó
a je gyzőkönyv melléklete)
Fe]elős:HoNáth ZolLínpolgármestel
Hatríridő:
2016.december31.

2.l Tájékoztatásaz önkormányzat 2016.éYirnunkájáról
Előterjesztő:Horváth zoltán polgármester
Horváth zoltán polgármestel:Az idei évbenkevésvolt a pályázat.Kételnyertpályázatük
a kérelmek
volt' A szociális tÍ1zifa,melyre 36 m3{ kap1ak.A segélyigénybevételéhez
közepéíg
Íemélhetóleg
keII
azokat
leadni.
Janu.áÍ
a hivatalbarrdecember15-ig
beszerezhetőek
nem részesti]t
kiosarísrakeriil. Tíz millió foriítot nyeltek az adósságkonszolidációban
járda
a
temetőben
a másik
a
2017
évben.
Valamint
pályázatlin.
felújításra
foÍdítják
telepiilések
a gyalogút
térkőből.Nehézolyattenni,hogy mindenkinekmegfeleljen,
solon lesz elkészítve
járdák
felújítása
kapcsán.A kömyéken nincs mégegy ilyen
a
temetői
ez bebizonyosodott
szép temető, mint az övék. Be lett adva egy vízelvezetó pályázat, egy településképet
meghatiírozóépületekrekonstrukciója, a rendkívtili önkományzati támogatási igénÉk' egy
kültéÍispoltpaÍkp.ílyrízat'ezek elbírálásafolyamatbanvan.
önelőre nem volt sziikségé,ezérta beruházásokraelkillönített
Mivel a fenti pályérzato|.hoz
jiírda
péná a temetői
felújításfuafordítottíkmintegy 3,2 millió forint összegben' Tlaktolt
vásároltak5 millió forintösszegbenhómalóval,homlokakodóval.A közmunkiisokatnagyban
vásároltak.
hasznosítható'A köanunka programkerctébenúthengeIt
segítia gép,sokféleképp
Idénköülbe]ül 400 torrnamurvával lett aZ utak állapotajavítva'
Ingat]anvásáÍláslais sor kedlt , az önkomanyzati tulajdonúgépek,autók megfelelő tfuolása
1,8millió forintért.
érdekében
nem kivágása.Hegyi juharok
között
szelepela temetőbenlévőfiíkvisszametszése,
A tervek
elhfuítása
volt a
Körülbelül 3O%-uklesz levágva'A balesetveszély
ezek'melyekmetszhetőek.
fő szempont.

hogy a vadakhememekés
mivel több jelzésérkezett,
is fel fogják újítani,
A temetőkerítését
lgeszika világokata síIokóI.
idénis megvoltak'a Somló hangjasajnálatosmódon az időjárás
A szokásosrendezvények
miatt nem úgyalakult' ahogy teNeáék.
Az önkormrínyzatgazdálkodásiméIlegepozitív,hitelfelvételrenem került sor- Kéri a
tegyékfel kérdéseiket.
lakosságot,
hozzászólásnemtörtént'
Kérdés,
Horváth zoltán polgármest€ r : Javasoljaaz önkonná1yzat 2016' évi munkájalól szóló
jelezze.
kézfenntaflással
Aki ajavaslattalegyetért'
elfogadását.
tájékoztató
D;ba Önkományzat Képviselő-testillete5 igen szavazattal e]ienszavazatés tartózkodás
nélktil. meghoztaaz alábbi hatfuozatot;
83/2016.íx . 12.)határozat
Képviselő-testülete
Doba Ónkormrínyzat
évi munkájfuól
20
1
6.
ontományzat
tájékoáatástelfogadja.
Felelős:HorváthZoltán polgfumester
3 1.
Határidő:2016'decembel

az
szóló

3./Beszámolóa lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Ilorváth Zoltán polgármester: Felolvassaa környezet állapotfuól szóló hes7ámolót.A
lehet
a somlójenőihulladékudvarba
huliadékot
de a keletkezett
községbennincs lomtalanítás,
szállítani.A nyitva tartás a hivatal hildetőtábláián megtalálható.Á község rendezésitervének
módosításajelenleg folyamatbanvan' Kérdezi' hogy a környezetvédelmibeszámolóval
illetveszóljanakhozzá'
van-ekérdés,
kapcsolatban
Ihász József: A bruszkertiútlalehetneköZvilágításttenni' melt ha esik az eső nem ]átni
semmit.
Horváth Zoltán polgármest€ r : Hajó1 tudjaegy oszlopvan ott felállítva'
Ihász József:Igen'
rá. Köszöni
Horváth Zoltán polgármesteÍ:Ha vaDoszlop,napelemeslámpát is tehetnének
az ötletet,jövőre foglalkoznakvele.
Horváth Zoltán polgármesteriJavasoljaa beszámolóelfogadását.
Doba Önkományzat Képviselő-testlllete5 igen szavazattal_ ellenszavazat éstaltóZkodás
nélkül- meghoáaaz alábbihatározatot:
84/2016.íxII' 12.)határozat
a
Doba Község tnkormányzat Képviselő-testü]ete
Iakóhelyi könyezet állapotfuól szóló 2016' évi
beszámolótel1bgadja'
( Beszámolóa jegyzőkönyv melléklete)
Felelős:HorváthZoltáÍpolgfumesteÍ
Határidő:2016.december31.

4./Falugondnokibeszámoló
Elóterjesztő:Hajas IstYánfalugondnok
beszámolójamegtafiás.ira.
Horváth zoltán polgármester:Felkéria falugondnokot
Hajas István falugondnok: Elmondja'hogy az előző évekhezhasonlóanvégzimunkáját.
szállítja a betegeket,kiszállítja az ebédeta szocitilis étkezőknekvalamint receptekkiváltása
is a feladata.A receptkiváltási időpontok beváltak,múködik a tavaly megkezdettÍendszel.Az
panasznemérkezett.
is biztosítjaSomlóvásárhelyről'Ezek tekintetében
óvodásokétkeáetését
intézése
kapcsán szíIlításais
egléb
ügyek
Beváslirlások a péntekinapokontörtéíik, lakosok
folyamatosaz évben.Ebben az évbenaz autóval 32 ezer km-t tettmeg.
is szálítja, e mellett a
Az óvodás és iskolás gyelmekeketploglamokla,rendezvényekrc
nÉjt.
n;ugdíjasklubnak is segítséget
klub, polgfuőrség'
Taltja a kapcsolatota lakossággal,a civil szewezetekkel( nyLrgdíjas
egyesületei)'
környező települések
országosegyesülete,
falugondnokok
információszolgáltatásban'
a
közösségi
és
szociális
Közreműködik a házi segítségnÉjtásban,
ismefiettea lakossággal'Rendszeresen
legutóbb a szociríis tijzifa juttatás lehetőségét
köZeműködik az alapszolgáltatríshozjutásban, szállítja a lakosok a kományablakba, a
munkaiigyi központba stb.
Közreműködik a lrrrlturáis közfoglalkoztatottal a falubeli programok megszeNezésében,
lebonyolításában'
beszerzések
teljesítmény'
Győri
Idénkétszobol is felálításárais sor került a községben,mely dicséretes
42
voltak
az
átadó
ünnepségen'
a szent Mfuton képet.,
Attila szépenelkészítette
A somlói vízbekötéskezd megvalósu]ni,már kétembel rá is kötött a begyi vízle-Tavasszal ez
biáos sok fennakad.ástfog okozni a közlekedésben, ezért kéI minden]<it,ahogy akkor
ködltekintően közlekedjena hegya]att.
Ha elkészül a 1emetői kelítés,közmunkában e|késziti|hozzá a kaput. MikoÍa teNezik a
kerítést?
|Jowáth zo|táa polgármester: JövőIe, mégnem tudják milyen kerítésvagy új láncozrís
kéria falugondnoka beszámolójának elfogadását.
legyen' Amennfben íincs kérdés,
hozzászólásnemvolt.
Kérdés,
Horváth Zoltán polgármester:Javasoljaa beszámolóe]fogadását'
Doba Ön}ormányzat Képviselő{estülete 5 igen szavMattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül_ meghoáa az alábbi hatarozatot:
85/2016.(xII.12.)határozat
Doba Község onkományzat Képviselő {estillete a
falugondnok2016.évimunkájárólszóIó beszámolót
elfogadja.
Fe]elős:HoNáth Zoltánpo]gfumester
HatáÍidől2016.december31'

koncepció
5'l Búnmegelőzési
Horváth ZoltáIr polgármester:
HoNáth Zoltán polgármester: Ismertetia koncepciót,melyet a devecseli rendőrőrssel
nincskérdés.
közt'sendolgoztakki. Javasoljaelfogadásátamenrryiben

KéIdés.hozzászólás nem volt.
elfogadását.
Horváth zoltán polgármester:Javasoljaa beszrímoló
Doba tnkormlínyzat Képviselő.testiilete5 ígeÍ szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil_ meshoztaaz alábbi hatáÍozatot:
86D0|6, ('XII,12.\h^táÍozat
Doba Község onkormányzat Képviselő -testiilete a
közbiztoísági
és
biinmegelőzési
község
koncepcióját elfogadja.
(A koncepcióa je$ zókönyv melIekIete'
)
Felelős: Horváth Zoltán polgámestel
Hatfuidó: folyamatos

Horváth Zoltián polgiírmestel:Amennyiben nincs több kérdés,mindenkinek megköszöni
Iészvételt,
a képviselő{estiiletnyilv{inosillését17 óra 45 perckor belekesztette.
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Rendes- Somlai Eszter
a|jegyző

IJowáth zo|tán
polgármester
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