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Jegyzők önyv

Készült| Doba oítományzat Képviselőlestülete 2016' december 12-én 17 óra kezdettel
meglartott nyilvános üléséről' mely közmegha]]gatás'

Ülés helye| Művelődési HáZ Doba' Kossuth u. 10.

J€len Yannak: Horváth Zoltán polgfumestel
Papp Zoltán alpoigármester
Bajczi Norbert,
Csá.zár Balázs,
sikos Géza képviselők

Rendes somlai Esáer a]jegyző

Gőcze Tamás rendőr lótörzsőmestel
Hajas István falugondnok

A közmeghallgatáson 5 fő jelent meg'

Horváth Zoltán pglgé]ElslgIi Üdvözli a megjelenteket. Megálapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból 5 fő megie]ent, az ülés hatífuozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére. Kéri' hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfenntartássa] je]ezze.
Doba tnkormrínyzat Képviselő-testÍilete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tafiózkodás
nélkül _ az alábbi napirendet fogadja el:
NAPIREND:
l./ Tájékoáató a község közbiáonsági he]yzetéről
Előterjesztő: Horváth Zolt.1n polgáÍmester
2.l Tájéko^atás az Óiko.mányzat 2016. évi munkájfuól
Előterjesztő: HoNáth Zoltán polgfumester
3'l Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesáő: Horr'áth Zoltán polglírmestel
4'l Falugondnoki beszámoló
Előtedesáő: Hajas istván falugondnok
5./ Bűnmege]őzési koncepció
Előterjesztő: HoNáth Zoltán polgámestel

NÁPIREND TARGYALAsA

I'| T ájékoztatóJ a kőzség közbizÚonsági helyzetéről
ElőÚerjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Felkéri Gőcze Tamást a devecse leDdőrőrs képviseletében
a táiékoztató mesta1tásám.



Gócze Tamás rendőr főtörzsőrmesteri Ismelteti a beszámolót. 2015 évben öt
bÍíncselekmény, míg a 2016. évben 2 töItént a községben. Az egyik somlóvlfuon az Intézetben
volt. ez bombaxiadó volt, míg a másik a hegyen egy pincebetörés' Alrogy Dobán is a
környéken is jelentósen csökkent a bűncselekmények száma' Múködik az i{úsági és
indősvédelmi program. Jelen voltak az óvodában, a körzeti megbízott ismertette az oüsokkal
a közlekedési szabályokkal egy séta keretében. A Somló-hegy elleÍőrzéséIe kiemelt figyelmet
fordítanak, mivel sok pince nem lakott, nappali és éj szakai jfuőIözést is vég€znek' Kéri tegyék
felkérdéseiket!

Ilajas István| Itt a stopp táblanál ta hatnának e]lenőzést, melt nem nagyon taltját be az
autósok, a buszosok is gyakan nem állnak meg'

Gőcze Tamás r€ndőr főtörzsőrmester: Tolmácsolja a kéIést a lőnöke felé.

Ilorváth Zoltán polgárnest€r: Javasolja a közbiztonság helyzetéről szóló tíjékoztató
elfogadásál'
Doba on](ormányzat Képviselő.testülete 5 igen szayaza\lA| ellenszayazat és taltózkodás
néllül meghozta az a]ábbi halározatolI

8212016. {x . 12,\ határozat

Doba Önkom.ínyzat Képviselő- testü]ete a község
közbiáonság helyzetéIől szóIó 2016. évi
tájékoztatót elfogadja.
(.I áj ékoztaÍó a je gy zőkönyv melléklete)
Fe]elős: HoNáth ZolLín polgármestel
Hatríridő: 2016. december 31.

2.l Tájékoztatás az önkormányzat 2016. éYi rnunkájáról
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Horváth zoltán polgármestel: Az idei évben kevés volt a pályázat. Két elnyert pályázatük
volt' A szociális tÍ1zifa, melyre 36 m3{ kap1ak. A segély igénybevételéhez a kérelmek
beszerezhetőek a hivatalbarr december 15-ig keII azokat leadni. Janu.áÍ közepéíg Íemélhetóleg
kiosarísra keriil. Tíz millió foriítot nyeltek az adósságkonszolidációban nem részesti]t
telepiilések pályázatlin. járda felújításra foÍdítják a 2017 évben. Valamint a temetőben a másik
solon lesz elkészítve a gyalogút térkőből. Nehéz olyat tenni, hogy mindenkinek megfeleljen,
ez bebizonyosodott a temetői járdák felújítása kapcsán. A kömyéken nincs még egy ilyen
szép temető, mint az övék. Be lett adva egy vízelvezetó pályázat, egy településképet
meghatiírozó épületek rekonstrukciója, a rendkívtili önkományzati támogatási igénÉk' egy
kültéÍi spoltpaÍk p.ílyrízat' ezek elbírálása folyamatban van.
Mivel a fenti pályérzato|.hoz önelőre nem volt sziikségé, ezért a beruházásokra elkillönített
péná a temetői jiírda felújításfua fordítottík mintegy 3,2 millió forint összegben' Tlaktolt
vásároltak 5 millió forint összegben hómalóval, homlokakodóval. A közmunkiisokat nagyban
segíti a gép, sokféleképp hasznosítható' A köanunka program kerctében úthengeIt vásároltak.
Idén köülbe]ül 400 torrna murvával lett aZ utak állapotajavítva'
Ingat]an vásáÍlásla is sor kedlt , az önkomanyzati tulajdonú gépek, autók megfelelő tfuolása
érdekében 1,8 millió forintért.
A tervek között szelepel a temetőben lévő fiík visszametszése, nem kivágása. Hegyi juharok
ezek' melyek metszhetőek. Körülbelül 3O%-uk lesz levágva' A balesetveszély elhfuítása volt a
fő szempont.



A temető kerítését is fel fogják újítani, mivel több jelzés érkezett, hogy a vadak hememek és

lgeszik a világokat a síIokóI.
A szokásos rendezvények idén is megvoltak' a Somló hangja sajnálatos módon az időjárás
miatt nem úgy alakult' ahogy teNeáék.
Az önkormrínyzat gazdálkodási méIlege pozitív, hitelfelvételre nem került sor- Kéri a

lakosságot, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, hozzászólás nem történt'

Horváth zoltán polgármest€r: Javasolja az önkonná1yzat 2016' évi munkájalól szóló
tájékoztató elfogadását. Aki ajavaslattal egyetért' kézfenntaflással jelezze.

D;ba Önkományzat Képviselő-testillete 5 igen szavazattal e]ienszavazat és tartózkodás

nélktil . meghozta az alábbi hatfuozatot;

83/2016. íx . 12.) határozat

Doba Ónkormrínyzat Képviselő- testülete az
ontományzat 20 1 6. évi munkáj fuól szóló
táj ékoáatást elfogadj a.
Felelős: Horváth Zoltán polgfumester
Határidő: 2016' decembel 3 1.

3./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Ilorváth Zoltán polgármester: Felolvassa a környezet állapotfuól szóló hes7ámolót. A
községben nincs lomtalanítás, de a keletkezett huliadékot a somlójenői hulladékudvarba lehet
szállítani. A nyitva tartás a hivatal hildetőtábláián megtalálható. Á község rendezési tervének
módosítása jelenleg folyamatban van' Kérdezi' hogy a környezetvédelmi beszámolóval
kapcsolatban van-e kérdés, illetve szóljanak hozzá'

Ihász József: A bruszkerti útla lehetne köZvilágítást tenni' melt ha esik az eső nem ]átni
semmit.

Horváth Zoltán polgármest€r: Hajó1 tudja egy oszlop van ott felállítva'

Ihász József: Igen'

Horváth Zoltán polgármesteÍ: Ha vaD oszlop, napelemes lámpát is tehetnének rá. Köszöni
az ötletet, jövőre foglalkoznak vele.

Horváth Zoltán polgármesteri Javasolja a beszámoló elfogadását.
Doba Önkományzat Képviselő-testlllete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és taltóZkodás
nélkül - meghoáa az alábbi határozatot:

84/2016. íxII' 12.) határozat

Doba Község tnkormányzat Képviselő-testü]ete a
Iakóhelyi könyezet állapotfuól szóló 2016' évi
beszámolót el1bgadja'
( Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
Felelős: Horváth ZoltáÍ polgfumesteÍ
Határidő: 2016. december 31.



4./ Falugondnoki beszámoló
Elóterjesztő: Hajas IstYán falugondnok

Horváth zoltán polgármester: Felkéri a falugondnokot beszámolója megtafiás.ira.

Hajas István falugondnok: Elmondja' hogy az előző évekhez hasonlóan végzi munkáját.
szállítja a betegeket, kiszállítja az ebédet a szocitilis étkezőknek valamint receptek kiváltása
is a feladata. A receptkiváltási időpontok beváltak, múködik a tavaly megkezdett Íendszel. Az
óvodások étkeáetését is biztosítja Somlóvásárhelyről' Ezek tekintetében panasz nem érkezett.
Beváslirlások a pénteki napokon törtéíik, lakosok egléb ügyek intézése kapcsán szíIlítása is
folyamatos az évben. Ebben az évben az autóval 32 ezer km-t tett meg.
Az óvodás és iskolás gyelmekeket ploglamokla, rendezvényekrc is szálítja, e mellett a
n;ugdíjas klubnak is segítséget nÉjt.
Taltja a kapcsolatot a lakossággal, a civil szewezetekkel ( nyLrgdíjas klub, polgfuőrség'
falugondnokok országos egyesülete, környező települések egyesületei)'
Közreműködik a házi segítségnÉjtásban, a közösségi és szociális információ szolgáltatásban'
legutóbb a szociríis tijzifa juttatás lehetőségét ismefiette a lakossággal' Rendszeresen
köZeműködik az alapszolgáltatríshoz jutásban, szállítja a lakosok a kományablakba, a
munkaiigyi központba stb.
Közreműködik a lrrrlturáis közfoglalkoztatottal a falubeli programok megszeNezésében,
beszerzések lebonyolításában'
Idén két szobol is felálítására is sor került a községben, mely dicséretes teljesítmény' Győri
Attila szépen elkészítette a szent Mfuton képet., 42 voltak az átadó ünnepségen'
A somlói vízbekötés kezd megvalósu]ni, már két embel rá is kötött a begyi vízle- Tavasszal ez
biáos sok fennakad.ást fog okozni a közlekedésben, ezért kéI minden]<it, ahogy akkor
ködltekintően közlekedjen a hegy a]att.
Ha elkészül a 1emetői kelítés, közmunkában e|késziti| hozzá a kaput. MikoÍa teNezik a
kerítést?

|Jowáth zo|táa polgármester: JövőIe, még nem tudják milyen kerítés vagy új láncozrís
legyen' Amennfben íincs kérdés, kéri a falugondnok a beszámolójának elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a beszámoló e]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
falugondnok 2016. évi munkájáról szóIó beszámolót
elfogadja.
Fe]elős: HoNáth Zoltán po]gfumester
HatáÍidől 2016. december 31'

5'l Búnmegelőzési koncepció
Horváth ZoltáIr polgármester:

HoNáth Zoltán polgármester: Ismerteti a koncepciót, melyet a devecseli rendőrőrssel
közt'sen dolgoztak ki. Javasolja elfogadását amenrryiben nincs kérdés.



KéIdés. hozzászólás nem volt.

Horváth zoltán polgármester: Javasolja a beszrímoló elfogadását.
Doba tnkormlínyzat Képviselő.testiilete 5 ígeÍ szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil _ meshozta az alábbi hatáÍozatot:

86D0|6, ('XII,12.\ h^táÍozat

Doba Község onkormányzat Képviselő -testiilete a
község közbiztoísági
koncepciój át elfogadj a.
(A koncepció a je$ zókönyv melIekIete' )
Felelős: Horváth Zoltán polgámestel
Hatfuidó: folyamatos

Horváth Zoltián polgiírmestel: Amennyiben nincs több kérdés, mindenkinek megköszöni
Iészvételt, a képviselő{estiilet nyilv{inos illését 17 óra 45 perckor belekesztette.

K,m.f,

és biinmegelőzési
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IJowáth zo|tán
polgármester

Rendes - Somlai Eszter
a|jegyző
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