Szám: D/106/15/2017.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült: Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-én 17 óra
kezdettel megtartott nyilvános üléséről, mely közmeghallgatás.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Doba, Kossuth u. 10.

Horváth Zoltán
Papp Zoltán
Sikos Géza
Bajczi Norbert

polgármester
alpolgármester

Rendes – Somlai Eszter

aljegyző

képviselők

Gőcze Tamás körzeti megbízott
Távolmaradását előre jelezte: Császár Balázs képviselő
Lakosság részéről megjelent: 6
Horváth Zoltán polgármester: Üdvözli a képviselő-testületet, aljegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy az 5 fő testületi tagból 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:
NAPIREND:
1./ Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Falugondnoki beszámoló
Előterjesztő: Hajas István falugondnok
3./Mezőőri beszámoló
Előterjesztő: Benedek Bendegúz mezőőr
4./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
5./ Településképi Arculati Kézikönyv előzetes elfogadásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
6./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
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1./ Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester: Felkéri a rendőrség részéről Gőcze Tamás körzeti
megbízottjukat, hogy tartsa meg beszámolóját.
Gőcze Tamás körzeti megbízott: A tájékoztató alapján ismerteti beszámolóját. A tavalyi
évben hét bűncselekmény volt, idén tíz. Jogtalan fakivágás, betörés és terménylopás is volt
ezek között. Jelenleg helyettesítést lát el Kisberzseny és Apácatorna településeken. Részt vesz
az iskolarendőr programban Tüskeváron. A dobai óvodával sétát tartottak a közlekedési
szabályok megismerése céljából. 2013. óta közlekedési baleset okozója gyermek nem volt.
Traffipax az előző években nem volt, mivel a településen nincs kijelölt mérési helyszín.
Amennyiben a polgármester úr jelzi ennek szükségességét, továbbítja a parancsnok úr felé.
Jól működik a közös szolgálat a polgárőrséggel és a mezőőrrel. Működik a jelzőrendszer.
Meg szeretné köszönni őrsparancsok úr nevében is a kamerarendszer működtetését.
Lehetőségiekhez képest kérik annak fejlesztését is. Nagy segítség a kamera a
bűncselekmények felderítésében. Kéri, tegyék fel kérdéseiket.
Papp Zoltán alpolgármester: A diófához is érdemes lenne felszereltetni három kamerát az
utak irányába, hogy a hegy forgalmát is figyelni lehessen.
Gőcze Tamás körzeti megbízott: Igen, ez nagy valószínűséggel hasznos lenne.
Szabó György: A Jókai utcában lakik és ott nagyon gyorsan jönnek be az autók, valamilyen
lassítót elhelyezhetnének oda.
Papp Zoltán alpolgármester: Leginkább a nagy teherautók, traktorok tesznek kárt az
épületekben, de őket nem tudják kitiltani erről az útról, mert a bejárást a területekre
máshonnan nem tudják biztosítani.
Horváth Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, javasolja a beszámoló
elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem történt.
Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
88/2017. (XII. 14.) határozat
Doba Önkormányzat Képviselő- testülete
a
község
közbiztonság helyzetéről szóló 2017. évi tájékoztatót
elfogadja.
( Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete)
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2017. december 31.

2./ Falugondnoki beszámoló
Előterjesztő: Hajas István falugondnok
Horváth Zoltán
megtartására.

polgármester:

Felkéri Hajas

István falugondnokot

beszámolója

Hajas István falugondnok: Huszonhétezer kilométert ment idén az autó. Végzi továbbra is
az ebédeztetést, januárban még 16 ebédet szállított ki, most már csak ötöt. Sokan elhunytak az
igénybevevők közül, sokaknak pedig nem ízlik az étel. Az óvodai ételszállítást is
mindennapos feladata.
Horváth Zoltán polgármester: Kéri a lakosságot, hogy jelezzék, ha probléma van a szociális
étkeztetés minőségével, mert ez idáig feléjük nem jelezte senki. Tudnak szolgáltatót váltani,
ha tényleg így áll a helyzet.
Hajas István falugondnok: Működik a gyógyszerkiváltás heti rendszerességgel 10-15 fő
részére. Zajlik a közmunkások szállítása a munkavégzési helyre és lakóhelyükre. Folyamatos
a betegszállítás. Mindenki igényét megpróbálja kielégíteni, amennyiben ideje engedi,
elszállítja a beteget és meg is várja, ha szükséges. Gyakori feladata a betegek utána
busztakarítás, ez sajnálatos, de ez a helyzet.
Horváth Zoltán polgármester: Volt a falugondnoki autóra bérlet egy ajkai cégnél takarításra,
de ezt sose vette igénybe, mondván hosszú ideig tart.
Hajas István falugondnok: Lezajlott az óvodások úszásoktatása a közreműködésével. Az
iskolásokat igény szerint hozza haza Noszlopról. Más falvaknak is segítséget nyújt mint
Somlóvásárhely vagy Somlószőlős az óvodások szállításában. Ez természetesen kölcsönös,
kisegítik egymást, ha több gyermekről van szó, mint a gépjárművek kapacitása. Idén is
kiemelten kéri a lakosságot és főleg a kismamákat a járda használatára. Sötétedéskor az út
szélén tolják a babakocsit, mely nagyon balesetveszélyes. Közreműködik az információk
terjesztésében pl: meghívók kézbesítése, faluújság terjesztése. Részt vesz az önkormányzat
rendezvényein , beszerzi a szükséges készleteket, segédkezik a lebonyolításban. Téli
időszakban Papp Katalin házi segítségnyújtóval együtt járják végig naponta az időseket,
egyedül élőket, hogy ellenőrizzék jólétüket, figyeljenek szükségleteikre. Ezen munkában
egymást segítik. Kéri, tegyék fel kérdéseiket felé!
Horváth Zoltán polgármester: Ebbe a mezőőr is be fog segíteni, mivel januártól kevesebb
lesz a munkája Somlószőlős község kiválásával a szolgálatból.
Papp Zolán alpolgármester: A község így is szerencsésnek mondhatja magát, hisz a
fiatalokról nem kell gondoskodniuk, dolgoznak, ellátják magukat és hozzátartozóikat. Sok
faluban ez nem így van.
Több kérdés, hozzászólás nem történt.
Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
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Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
89/2017. (XII. 14.) határozat
Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
falugondnok 2017. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2017. december 31.

3./Mezőőri beszámoló
Előterjesztő: Benedek Bendegúz mezőőr
Horváth Zoltán polgármester: Felkéri Benedek Bendegúz mezőőrt beszámolója
megtartására.
Benedek Bendegúz mezőőr: Ismerteti beszámolója alapján tevékenységét. Végzi a hozzá
tartozó területek ellenőrzését, közös szolgálatot lát el a somlóvásárhelyi mezőőrrel, a
polgárőrséggel és együttműködik a rendőrséggel. Kiemelten figyeli a tűzgyújtási szabályok
betartását, az illegális szemétlerakásokat, terménylopásokat próbálja megelőzni. Kéri tegyék
fel kérdéseiket!
Kérdés, hozzászólás nem történt.
Horváth Zoltán polgármester: Kéri a téli időszakban segítse a falugondnokot az idősek
látogatásában. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
90/2017. (XII. 14.) határozat
Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőr
2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2017. december 31.

4./ Beszámoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a beszámolót. A Szent Márton forrás vize továbbra
sem iható, veszélyes főleg a terhes nők és a kisgyermekek számára. A szennyvízelvezetés
megfelelően működik, idén egy probléma merült fel, melyet képviselő úr jelzése alapján a
Bakonykarszt Zrt. kijavított. Egy esetben volt permetes kanna égetéséről tudomásuk, mely
esetet a mezőőr jelentette a rendőrség felé. Ismerteti a a győri hulladékszállítási rendszer
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átalakítását. Megmarad a hulladékudvar Somlójenőben, remélhetőleg évente egyszer lesz
lomtalanítás, de ez még nem biztosított. A szolgáltató az Észak-balatoni társulás lesz, de a
szemetet továbbra is a GYŐRSZOL viszi el. Felhívja a lakosok figyelmét, hogy a közvilágítás
meghibásodását bárki ingyen bejelentheti az EON felé ,amíg felhívják az önkormányzatot
ingyen a szolgáltató is hívhatnák. Természetesen, ha nekik szólnak, továbbítják a kéréseket.
Amennyiben nem jön ki a szoláltató, az nem az önkormányzat hibája 26-27 napjuk van a
javításra. Ezzel ő sincs megelégedve, de egy hibát minél többen jeleznek, annál előbb javítják
ki. Kéri, tegyék fel kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
91/2017. (XII. 14.) határozat
Doba Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
lakóhelyi környezet állapotáról szóló 2017. évi beszámolót
elfogadja.
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2017. december 31.

5./ Településképi Arculati Kézikönyv előzetes elfogadásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elfogadásra javasolja az anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth Zoltán polgármester: Javasolja az anyag elfogadását, az anyag véglegesítésére
kérjék fel a céget és a kifizetés teljesítését vállalják dec. 31.-ig.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
92/2017. (XII . 14.) határozat
1. Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
bemutatott
Településképi
Arculati
Kézikönyv
dokumentációjában foglaltakkal egyetért, így azt
előzetesen elfogadja.
2. Felkéri a Megbízott Konszenzus Pannónia Zrt a
vonatkozó kormányrendelet szerinti véleményezési eljárás
lefolytatására és a beérkezett véleményeket figyelembe
véve a Településképi Arculati Kézikönyv véglegesítésére.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy gondoskodjon a Településképi Arculati Kézikönyv
elkészítéséhez kapott állami támogatás elszámolása miatt
az elkészítés tárgyában kötött Megbízási Szerződés
szerinti díjak legkésőbb 2017.december 31-ig történő
kifizetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Zoltán polgármester

6./ Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a beszámolót. Plusz bevételi forrása származott
idén az önkormányzatnak a somlószőlőssel közös vagyontárgyak rendezéséből. A
kezdeményezésükre a somlószőlősi ingatlanok tulajodoni hányadát megváltották. A rendelő
akadálymentesítése lassan befejeződik, gépjármű beszerzése a doktornő részére már
megtörtént 500 e Ft-os önerő biztosításával. Ezen fejlesztések, reméli garantálják, azt, hogy a
doktornő itt marad náluk. Nyertes a közösségi épületek külső rekonstrukciója pályázatuk,
melyet a Polgárőrséggel közösen adtak be, jövőre fog elkezdődni a beruházás. Közmunka
programban mezőgazdasági utakat újítottak fel Somlóvásárhely községgel közösen.
Tavasszal traktort és pótkocsit vásároltak önerőből, mely nagy segítség volt ezekben a
munkálatokban. Több mint tíz millió forintot költöttek saját erőből a községre, kiemelten a
temető gallyazása, falunap megrendezése, földterületek vásárlása TSZ-től, utcák aszfaltozása,
Kilátó nyílászáró cseréjének megkezdése, ingatlan vásárlás. Beszerzés alatt van a közmunka
program keretében ágaprító gép Borszörcsök községgel konzorciumban. Jövőre a Kiáltó
nyolcvan éves évfordulóját ünneplik, addig még a többi nyílászárót is szeretnék kicserélni. A
számtartó ház egy részének vásárlása van még folyamatban, mely a jövőben szociális
bérlakásként is szolgálhat. Jövőre a Somló hangja rendezvényre és rendezvénytér
kialakítására szeretne pályázni a LEADER keretei között. Köszöni a hivatal dolgozóinak,
kollégáinak és a testületnek egész éves munkájukat. Sok sikert kíván mindenkinek az új
évben.
Szabó György: Idén házát beköttették a csatornahálózatba, de még nem kötöttek rá a
vezetékre, ehhez kér segítséget.
Horváth Zoltán polgármester: Aki nem köt rá a rendszere , az talajterhelési díjat kénytelen
fizetni, mely jóval több mint a csatorna díj összege. Segítik amiben szükséges. Az óvodát
továbbra is fenntartják, jövőre a vállalkozókat kívánják kiemelten segíteni, ide vonzani. Kéri a
Polgárőrséget a jövő évre vonatkozóan mihamarabb adják be támogatási igényüket.
Hajas István falugondnok: Szeretné jelezni, hogy a könyvtár ablakain az megy be aki akar,
valamint nagyon dohosodnak a könyvek.
Horváth Zoltán polgármester: Igen, jogos a felvetés. A következő öt éves ciklusban
mindenképp kiemelt cél lesz az épület felújítása, nyílászáróinak cseréje, szigetelése. Be kell
kapcsolni a páraelszívót a könyvtárban, nemrég vitték oda. Pályázatot vár az épületre, mivel
az óvoda mint közintézmény is ott van.
Több kérdés, hozzászólás nem történt.
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Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
93/2017. (XII. 14.) határozat
Doba Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Horváth Zoltán polgármester megköszöni a megjelentek részvételét, a testület egész éves
támogató munkáját. Mindenkinek boldog ünnepeket kíván. A képviselő-testület nyilvános
ülését 18 óra 40 perckor berekesztette.

K. m.f.

Horváth Zoltán
polgármester

Rendes – Somlai Eszter
aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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