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Késziilt:Doba onkormáryzatKépviselő.testülete
2017.január 26-án I,7 óft kezdettel
megtartott
nyi]vánosülésérőI.
Üléshelve:Polgámesteri
Hivatal Doba,Kossuthu. 10.
Je|enrannak:

Hor\álhlolrán
PappZoltán
császlír Balázs
BajcziNolbert

polgármester
alpolgátmester

Rendes_ Somlai Esáer

aljegyző

képviselők

Távolmaradását
előrejelene: Sikos Gézaképviselő
Lakosságlész&őlmegielent:0
Horváth Zoltáí polgármester:Üdvözli a megjelenteket.
Megállapítja,
hogy az 5 fő testtileti
tagból 4 fő megjelent.az ülésha1ározalképes'
aá megnyitja'
Horváth zoltán polgármester: Javasolja utoisó napilendi pontnakfelvenni íájékoúatójéÍ
az
elrnúlt iilés óta történt eseményekől' Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
jelezze.
kézfenntaÍtással
Doba Ónkormrinyzat Képviselő.testiilete4 igen szavazattal_ ellenszavazatéstaÍózkodás
nélkiil az alábbi napirendetfogadjael:
NAPIREND:
l ./A köáeriilet filmíolgatási célúhasználatáÍólszóló rendeltmódosításáról
Előte{esztő:Ho|.7áthZoltánpolgfumestel
2./ PolgárrnestelilletményéIől
Előterjesáő:HorváthZoltán polgfumester
3./Polgármester
szabadságáról
Előterjesztő:HoNáth Zoltán po]gámestef
4./Kötelező iskolaiközethatárohól
Előterjesáő:Holváthzoltán polgármester
5''tselsőellenőrijelentésről
Előterjesáő: Holváth Zoltrínpolgármester
6'l Vegyesügyek
Előterjesáő:HorváthZohánpolgármester
- Hofftnan Prílnékérelme
- Tájékoztató

N A P I R E \ D T A R G \ AL A S A

1./Áközteriilet filmforgatásicélúhasználatáró|szó|ó rendeltmódosításáról
Előterjesztő|Horaáth Zoltán polgármester
Hon'áth Zo|tán polgármester:Ismertetiaz előte{esztést.
Ja\'asolaa rendelelmódosítiását.
Kérdés,
hozzászólásnemvolt.
Horváth zoltán po|gármester:KéIi,hogyakj a j avaslattalegyetért'
kézfeÍntatássaljelezze'
'ellenszavazat
Doba ontormrínyzatKépviselő.testülete
4 igen szavazattal
éstartózkodás
nélkül_ megalkottaa
|/2017.I. 27' ) Íefi'e|etét
a
közterületek
íilmforgatási célú
használatáról szóló 7/2013, (X. 14')
önkormányzati rendeletmódosításáról.
(A rendeleta jegyzőkön}rymelléklete.)

2./Polgármesterilletményéről
Előterjeszt.ő:Horváth Zoltán polgármester
P^ppZo|tán alpolgármester:Felkéi az aljegyzőta előterjesáés
ismertetésére'
Rendes. somlai Eszter aljeryző:A 2011. évi CLXXXIX tijrvénymódosult,mely alapján
janu.ír01. nappal változik a poigármesterekilletménye'Ezidfig a helyeftesállamtitkíI
illetménye volta mérvadó. mostantól az tllamtilk.,ilé'Az illetményemelést
a mindenkori
költségvetésből biziosít:a az Allam' A torvény aZ illetn1ényfelső hatlírát riigzíti. A
kormányhivataljavaslata alapján sziikségesa módosításthatírozatbafoglalni, mely alapjrína
munkaügyi iÉtok elkészíthetőekéstovábbíthatóaklesznek a KincstiíI lész&e' Polgármester
uI illetménye149.575,-Ft,melyhez 22.436,-Ft költségtéÍítés
ta.tozik, ezen összegek
emelkednek:
az illetmény299.15l.-Ft,-ra,a költségtérítés
44'872,-Ft Ia'
Horváth Zoltán polgármester:Temészetesenamennyiveltöbb a köl1ségátalánya,
annyival
többet fogia a saját autóját használni.
Kérdés,hozzászólás nem töfiént.
Papp Zo|tán alpolgármester: Javasolja az elhangzottakszerint a polgfumesterillemtényének
emelkedését
l7atátozalbanrrigzíteni. Kéri. hogy aki a javaslatával egyetért'kézfenntafiással
jelezze.
Doba tnkormányzat Képviselő-testü]ete3 igen szavazattal ellenszavazat nélkül - 1
ta ózkodássa]meshozla az alábbihatfuozatotl.
1l20l7 . ( I' 26..|h^táÍozat
Doba Község ontormrányzat képviselő-testiileteHorváth
Zolkn (8482 Doba, Kossuth 22. szám alatti lakos)
főállásúpolgármester
illetrnényét
2017'január01' napjától
Magyarországhelyi önkormányzatairólszóló 2011. évi
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CLXXXIX tv' (továbbiakban:Mötv.) 7 1. $ (4) bekezdésa)
pontjaalapjánhavi 299'200,-Ft összegbenállapítjameg.
A képviselő{estiileta polgiírmesterrészéreaz Mötv 7 l . $
(6) bekezdésében
foglaltak szerint 2017. janurír 01.
napjától44.870'-'-Ft összegííköltségtéIítést
állapítmeg.
A képviselő-testiiletfe|kéi az a|jegyzőt,hogy a hatrírczat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedést
tegyemeg.
Felelős:Rendes.Somlai
EsáeI aljegyző
Határidő:folyamatos

3./Polgármesterszabadságáról
Előterjesztő:Horváth zoltán polgármester
Papp znltán alpolgármester:JavasoUaaz előtedesztés
alapjána szabadságokólszóló terv és
beszámoló elfogadását'
Kérdés.hozzrászólásnem töItént.
Papp Zoltán alpolgármester:Kéri'hogy aki ajavaslatávalegyetért,
kézfenntartássa|
1elezze.
Doba tnlormrínyzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal _ e||enszayazatnélktil . 1
taÍtózkodássallmeghoúa ?z aléhbihatiÍozatot..
2D017. ( l, 26.) határozat
Doba Község tnkoÍmlányzatlínakKépviselő.testiileteúgy
dönt, hogy a polgáÍmester
- 2016. évben felhasznált szabadságáról szóló
beszámolót elfogadja az előterjesáésben foglaltak
alapjíin;
- jóváhagyja a 2o|7. éyi szabadságtervétaz
előterjesztésben
foglaltak alapjíín
Felelős:PappZoltrínalpolgámester
Hatfuidó: folyamatos

4./Kötelező iskolai körzethatároklól
Előterjesztő:I{orváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester:Ismertetiaz előtedesztést,
javasoljaelfogadnia közethatárt.
Az állan így Doba-Noszlop útvonalonuímogatjaa béIletvásárlást, de iskolába bárhová
javaslatát'
mehetrreka diríkok. Kéd a képviselő-testületvéleményét,
Kérdés,hozziászólásnem volt.
Horváth zo|táa polgármester: Kéri' hogy aki az előt€desáésben foglalt határozati
javaslattalegyetért,kézfenntaÍ-tással
jelezze.
Doba tnkormrinyzat Képviselő-testülete4 igett szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
néikül- meghoaaa,/alábbihalározalo(|

3D0|7, ( I,26,\ határozat
Doba Község önkományzat Képviselő-testtilete a
nevelési.oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények
névhasználatfuólszó|ó 20/2012.
(vII.31.) EMMI rendelet24.s (1a) bekezdése
alapján a
veszplém Megyei Kományhivatal oktatási és Hatósági
osztá|ya álta| megállapítoftkötelező felvételt biáosító
általános iskolák körzethaüíÍainak meghalláxozásával
egyet&t.
Az EMMI rendelet fenti szakasziinakelőírása éItelmében
Doba köZségben lakóhellyel. ennek hirínyában
tartózkodásihellyel rendelkező,halmozottanhátÍányos
helyzetúáltalános iskolába jríró gyermekeklétszáma1 fő,
Li a Somlórasárhe|1i
Széchenyi
lstvánA|ta|ános
lskola
lanu]ója
'
Felelős:HorváthZoltán polgármester
Határidő:2017.február15.

S'lBelső ellenőri jelentésről
ElóteÍjesztő;Horváth zoltán po|gármester
Horváth Zoltán polgármest€ r : A Belső ellenőzésijelentéssel
kapcsolatban
elmondja,hogy
a vizsgálatkol f€ltfut hilányosságokat,észevételeketa tervben foglaltak alapján pótolták'
pólo|jíik.Az újszabá]yzatok
elkés7ü|tek'
Kérdés.hozziíszólásnem volt.
Horváth Zoltán polgármester: Kéri a belső ellenőrzésijelentésés intézkedési
terv
jelezze.
elfogadásávalegyetért,kézfenntal!íssal
Doba onkormányzat Képviselő.testiilete4 íge[ szayazalta|_ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghoáa az alábbi határozatot:
4 I2oI7.( I. 26 ,\ határozat
Doba Község tnl{olmlínyzatánakKépviselő-testületeúgy
jelentéstésaz intézkedési
dönt, hogy a belső ellenőrzési
t€rvet elfogadja. (Az ellenőri jelentés és az intézkedési
telv a jegyzőkön}"vmelléklete.)
Felelős: HoNáth Zoltán polgfumestel
HatáÍidő:folyamatos

6./ Vegyesüryek
Előterj€ s ztő: I{orváth Zoltán polgármester
6.l/ HoÍfmanPálnékére|me
Horváth Zoltán polgármester:IsmeItetiaz ügyet.váthoz e]yezetőaszfaltosútm€ l lett Iévő
telekról van szó' Az í|t az őI]1f.orffÁr'yzat
tulajdona, a kivitelező fulment a telekhatáron'A
beruházás kezdetekor a kivitelezó próbálta a, teÚletet megváltaíi, ez nem sikerül' Tavaly

levélben megkereste Hoffman Pálné az önkományzatot és 1,4 millió forintot kéIt
kárigényeként.
Ezt továbbítottaa kiyite|ezőhóz. Ez után fordult a hölgy üg}.védhez'mely
eredményeként
az előtedesztésbenmegküldött levelet kapta az öítormányzat. Felajánlhatn.ík
a telület megvásárlását' de járulékos költségeket nem fizetnének.Kimérette a teriiletet,
tényleg
igaza követelés
ésaz elbinoklás.
Császár Balázs képviselő:Ez hogytöIténhetett?
Horváth Zoltán polgármest€ r : Kötötte a kivitelezőta határidőésaz előírrísok.
Megkeresett
egy üg}.védet,
véleményeszednt is valós a kír, de a kéItéÍték
irreálisan magas,a séÍelmidíj
is az. szánításaikszerintmaximum350 e Ft lenneajogos el]endíj.
Bajczi Norbert képviselő: Valamint a hölgy kapott egy betonos utat, mely növeli az
ingatlanaértékét'
Horváth ZolÚán polgármester:Igen,ez ígyvan' Ez egy pozitívumaz önkormrínyzat
oldalán,
valamiÍt aZ, hogy ő is elbirtokolt 6 m2 tefllletet' Az árok jfudalapokkal lett kilakv4 melyet
szinténaz önkormiínyzatadottoda nekik ingyen.Az utak menti telelüatlfuaanem lehetkerítést
tennia lendezésitervi,iksze nt, csak olyat ami a szőlót támasája . Ajánljanak250-350e Ftot.
Papp Zo|tán alpolgármester:Első körben ajánljanak250 e Ft, amennyibenez nem lesz
megfelelőlegyen350 e Ft.
Horvátb Zoltán po|gármeslerlKéri aki a 250 e Ft-os ajánlattai egyetéIt,kézfenntafiással
jelezze,
Doba tn|ormán}zatKepvise|d.testü|ete
4 iger:rszayazaÍla|_ ellenszavazat éstafiózkodás
néIkül meghoztaaz alábbi haLtozatot:
5D0|7.(I,26 .\ hatáÍozat
Doba Község onkorm.inyzatiínakKépviselő-testtilgteúgy
(lakcím:Ajka, Móricz Zs. u.
dönt, hogy Hoffman P.í]né
1/C. fsz.2.) részére
a dobai 1399hÍsz.úterületkapcslín
250'000'-Ft .'ot ajánl fel az igénybe vett terület
megvásiirlására'
valamintkrfuigéÍye
kielégítéséIe.
Felelős:Horváthzoltán polgifumestel
Hatríridő:folyamatos

6,2'lTájékoztató
Horváth Zoltán polgármester: TájékoztaLísul
elmondja,hogy az önkományzati pince
felújításabefejeződött, ezzel éÍtéket
teremtettek.Az újépüIetetis birtokba vették,minden gép
f€dett hel)TekeÍült,a polgárőr autó zfut galázsba került'
Papp Zoltán alpolgármester:Nagy a pajta'MegéIte
megvásárolniaz ingatlant'
Császár Balázs képviselő:Befértaz autó a galázsba?
Horváth zoltán polgármesteriKi kellettvágatnia falból páÍcenlit,de így30.30cm maÍad
el a fal és az autó között. Emelkedik a közös hivatali hozzájánlás, ez viírható az oÍvosi
ügyeletnél, az óvodai bozzájáll|ásnál, mivel minden drágul, emelkedik a minimálbér,
valanint az épületekfelújítrísra
is fordítanisziikséges' Megérkeztekaz önkormiínyzatokhoz

5

az AsP pály!ázatonnyert gepek, gyorsabb inte{tet lett megendelve. Az ingyenes vonal az
orvosi rendelóre lett átkötve. Bruttó 12 e Ft lesz az ij szo|géltatas
diia. A fenyÁásolót cseÉ]rü
sziikseqes az idei évben,túl regi , nem kompatibilis az új gépekkel'EogÍamokkal. Ez
körÍilbelÍil300-400e Ft lesz' beépítika költségvetésbe.
Bármi történheta fozös hivatallal, de
a fén}m;isolómaradjonmeg áz önkományzatnak' ezet sziikségesüuállóatl megvásárolioi.A
somIószólősi közös vagyonnal kapcsolatbana kormáq,megbízottállásfoglalásai fogia temi'
lehet hog]rilletékmentesis lesz az eljrínb'Ha ez kidertil, metretneküg1"védhez.
Papp Zoltán alpolgáÍmester:A bevételbőlújingatlanokatvehetnének.
Horváht zolúin po|gárm€ster: Az üg}Yédidíjakáx l,5 millió folint is lehet.
Papp zolíín {.L'ol8á.mes1er: Akkor is el kell indítani az iigye! mart rnindenképpcsak
nyerhetrek r4jta.
csász-ár Brlázs képvise|ő:Az' hogy valamellk öntormány2atnak ki kel fizetni az ügJrvédi
költséget az semjó, megegyezésiekellene törekedni.
Horváth Z,o|t.ín po|gÁrm€ster: Javasolja hívjanak össze
onk'ormáD}7atáva]
eg} közös tesliíetiiiléstez üs/ben'

somlószólős

Kiizség

A testiileta javaslattalegyet&t.

Horváth Zoltrínpolgrírmester
a képviseló-testÍilet
nyilvános üléstl 8 óiakol berekesáette'

K. m.f.
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Horváth z'oltán /
polgifumester

Rendes _ Somlai EsáeI
aljegyz(,
Í

h

Szlottáné]Tr|ri
Edina
JeByza

