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!É!2i!!! Doba oi](omlányzat Képvise]ő-testülete 2017. október 2-án 17 óra kezdetlel
meg1aftott nyiivános iiiéséről.

Polgámeste Hivatal Doba. Kossuth u' 10.

Jclen vannak: Hon'áú Zo1tán polgármester
Papp Zoltán alpolgármester.
Sikos GéZa
Baiczi \orben
Császár Balrízs képviselők

Rendes Somlai Eszter aljegyző

Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth zoltán polgármester: Udvözli a képviselő{estülettel, aljegyző asszon)t'
Megállapítja" hogy az 5 fő testületi tagból 5 fő megielent, az ülés határozatképes, aá
megnyrtJa.
Horváth Zo|tát] polgármester: Kéri, hogy aki a napirendi ponto}ikal egyetéfi,
kézfenntatással jelezze'
Doba onkomrinyzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazattal ellenszavazat és taltózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

1'l szen'ezeti és Működési szabályzat módosítása
Előtedesztő: Horváth Zolt{in polgláÍmester
2./ A helyi népszavazás kezdenényezéséhez sziikséges válasáópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotiisa
Előtedesáő: Horváth Zoltán polgiÍmester
3./ Az egészségügyj alapellátás körzeteiról szóló lendelet tervezetlől
Előterjesztő: HoÍváth Zoltlín polgfumester
4./ Javaslat a köztedlet elnevezés és hÍaszámozás helyi szabáIyozásáról szóló új
öntormányzati rendelet megalkotására
E|őterjesztő: Horváth Zoltán polglfumestel
5'l Bursa Hungarica ösáöndíjpályázatról
Elóteljesáő: Hor,'áth Zoltán polgfumester
ó./Belső ellenőIzési jelentés
Előte{esáő: HoNáth Zoltán polgfumester,7./ BakonykaBztzÍt. Gördillő Fejlesztési Terv és. ÜZemeltetési szerződés
Előte{esáő: HoNáth Zoltáí polgármestel
8./A kötelező felvételt biáosító általános iskola körzethatárokó]
Elö]erjeszö: Horválh loltán polgármester
9./ 55/20l7.(v]I' 10.) szímú hatifuozat visszavoniísiíól
Előterjesáő| Holváth Zoltán polg.áÍmester
1 0'l Iskolakezdési támogatáslól



Előtedesztő: Horváth Zoltán polgámestel
11./Te]enor. C.o. Zrt'-vel bérleti szeződés kötése
Előterjesáő: Horváth Zoltán polgármestel
12./Kilátó felitjításáról
E]őtedesztő: Hon'áth Zoltá1 polgármester

NAPIRE N D T Á RcYALÁsÁ

1./ Szervezeti és Működósi szabál}zat módosíÚásá
E|őterjesztő: Horváth Zoltán polgármester -

Horváth Zoltán Dolgármestcr: Ismefteti az előtedesztést.

A testiilet lészéról hozzászólás nem történt

Horr.áth zoltán Dolgármester: Javasolja a rendelet módosítás elfogadását'
javaslatával egyetéIt, kézfenntartással jelezze'
Doba tnkonnrín]zat Kép\'ise]ő-testii1ete 5 igen szavazattal _ el]ensza\,azat
nélkül mesalkotta a:

Kéri' hogy aki

és tartózkodás

7/2017. (x.03.) rendeletét

Doba Község Önkormányzata szervezeti és mÍiködési
sz^báIyzatáÍó| szó|ó 3|2014.(vII.24.) önkormányzati
rendelete módosításáról.

2'l A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáró| szóló
iiíkormányzati rendolet megalkotása
Előterj€szió: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán Do|gármester: Ismerteti az előterjesztést.

A testület Észéről hozzászólás nem történt.

Horváth zoltán Dolgármesterl Javasolja
egyetéIt, kézfenntartással jelezze'
Doba onkományzat Képviselő-testülete
nélkül meealkotta a:

a lende]et elfogadását. Kéri, hogy aki javaslatával

5 igen szavazattal ellenszayazú és taÍtózkodás

8/2017' (X.03.) rendeletót

a helyi népszavazás k€zdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról.



3./ Az egészségügyi alapellátás k.irzeteiről szó|ó rendelet teraezctról
Előterjesztő: IIorTáth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán DolgármcsteÍ: Isme etj az előteriesztést.

A testii]et részéről hozzászólás nem töI1ént.

Hon'áth Zoltán rrolgármester: Javasolja a
egyetért' kézl.emtaltással jelezze'
Doba tr'rkormiínyzat Képvisclő-testülete 5
nélkül megalkotta a:

Iende]et elfogadását. Kéri' hogy akj .iavaslatával

lgen sza\'azatta] - ellenszavazat és tartózkodás

9/20l?. ( x.0.r') rendeIclél

az egérzségü91 i a|ape||átás Lörze(eirö|.

4./ Javas|at a közterület e|nevezés ós házszámozás helyi szabáIyozásáról szóló új
önkormányzati rende|et megalkotására
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zo|tán Dolgármester: Ismefieti az előteriesztést.

A testűlet Iészéről hozzászólás nem töItált'

HorTáth Zo|tán Dolgármesteri .Iavasolia a lendelet elfogadását. Kéri, hogy akijavaslatával
egyetéIt' kézfemtal.tással jelezze.
Doba ontormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavMattal . e]lenszavazat éS taItózkodas
néikül mesalkotta a:

l0/2017. (x' 03.) rendeletét

a kiizterü|et elneyezés és a házszámozás helyi
szabá|yozásáróI.

5./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról
Előterjesztő: Honáth Zoltán polgármester

Horváth zoltán Dolgármest€r: Ismelteti az előte{esaést'

A testü]et részéIől hozzászólás nem töItént.

tloryáth Zoltán Dolgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a hatírozati javaslat
aIapján Kéri. hogy aki javas]atával egyetéd' kézfenntafilással jelezze.
Doba ontományzat Képviselő.testiiiete 5 igeÍ szavazattal ellenszavazat és taltózkodlás
nélküI meghoáa az alábbi hatlíozatot:

66D011' ( X.02.\ határozat

Doba Község onl<olnín"vzatának Képviselő{estülete úgy
gln! hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
osztöndíjpályázat 2018' évi fordulójrához' A Képvise]ő.



testület felhatalmMza
nyila&ozat aiáÍrásfua'
Felelős : Hoiváth Zoltán
].Iatfuidő: 201 7' ] 0.02'

a po1gámesteÍ a csat]akozási

polgármestel

ó./Bclső ellenőrzési jelentés
Előtcrjesztő: Hot.\'áth Zoltán po|gáImester

Hon'áth zolÚán Dolgármesteri IsmeÍeti az előte{esztést.

A testület lészéről bozzászólás nem töItétlt'

Horváth zoltán Do|gármester: Javaso]ia a határozat meghozatálát a határozati javaslat
alapjáí. Kéri, hogy aki javaslatál'a] egyetért. kézfefurta ássa] jelezze'
Doba on}ormányzat Képviseló.testülete 5 igen szavaza1tai . el]enszavazat és tartózkodás
nélkül meshozta az a]ábbi határozatot:

67 |20'|7 . ( X' 02.\ határoz^t

Doba Község tnkormányzatiínak Képviselő-testiilete úgy
dönt' hogy a belső elienőrzési jelentést és aZ intezkedési
tervet elfogadja.
(Az ellenőri jelentés és az intézkedési ter.' a jegyzőkönF
melléklete.)
Felelős: Horváth Zoltán polgitmestel
Hatríidő: folyamatos

7./ Bakonykarszt Zrt. GördÍilő Fei|esztési Tert' és ÜzemelÚetési szerződés
Előterjesztő: Horváth zo|tán polgármester

Horváth Zoltán po|gármester: lsnelteti az előteiesáést'

A testiilet Iészéiől hozzászólás nem tiirtélrt'

Ilorváth zoltán Dolgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozali javaslat
alapján Kéri' hogy aki javaslatáva] egyetért' kézfenntaltással jelezze'
Doba onkonr]ányzat Képviselő.testüiete 5 igen szalMattal . ellenszavazat és taíózkodás
nélkül meghoáa az alábbi haíÍozalot:

68120|7 . ( X' 02.\ határcz^t

Doba Község onkományzatlííak Képviselő{estülete úgy
dönt' hogy elfogadja az egységes szerkezetű
vagyontezelési szerzódést. valamint annak módosítását a
Bakonykarszt Zrt' és Somlószőlős onkormrányzata, Doba
Önkormányzat4 oroszi Önkormányzata, BorszöIcsök
onkormányzata között somlószőlős. Doba' oroszi.
Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű.rendszerre
vonatkozólag.
A képviselő-testület elfogadja a vagyonkezelési szerződés
3. számú és 4. számú nrellékleteit, az I.szántí és 2. szi.rrÍt



mellékletek elfogadására annak elkészültét követően ke ]
sor.
Felelős: Horváth Zo]tán polgárnester
Iiatáridő: folyamatos

8./A ktitclező feIvótelt biztosító általános iskola kiirzethatárokról
Előteliesztő: Hon.áth zoltán polgál.mcster

Hon'áth Zo|tán Dolgármester: IsneÍeti az előteriesztést.

A testii.let IészéIől hozzászólás nem töÍtéut.

I1oryÉth-.Zg|{án Dolgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a hatifuozati javas]at
alapján. Ké ' hogy aki iavaslatával egyetéfi. kézfenntar.tással je1ezze.
Doba onl(oln.inyzat Képvise]ő{estülete 5 igen szavMatta] ellenszavazat és tafiózLodás
né]kü] meghozta az alábbi határozatot:

69 |2017 ' ( X. 02.\ határozat

Doba Község ö lormányzal Képviselő-testülete a
nevelési-oktatási intézmények múködéséIől és a
közneve]ési intézmények névhasználatifuó] szóló 20120]'2'
(VII.31.) EMMI rendelet 24's (1) bekezdése alapján a
veszprém Megyei Konnányhivatal oktatási és Hatósági
osztá]ya á1a] megállapított kötelezó felvételt biztosító
általános iskolák lrőrzethatlÍainak meghatiírozásával
egyetéIt'
Az EMMI lende]et fenti szakaszának előírása él1elmében
Doba községben lakóhellyeJ' enrrek hirinyában
taÍózkodási hellyei lendelkező, halmozottan hátriínyos
helyzetli általános iskolábajáró gyemlekek létszima 1 fő'
U a Strmlórásárhclyi Széchen1i lslván Á|laIanos lckolJ
tanulója.
Felelős: Horr'áth Zoltán polglimester
Hatiiridő: 2017. 1 0'31.

A testület Észérő] hozzászólás nem töÍént'

Horváth zoltán polgármester: Javasolja az 55 számú hatrírozatuk visszavonásat'Kéri. hogy
aki j avaslatával egyetért, kézfenntafiással j elezze.
Doba tnkományzat Képviselő{estülete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és laftózkodás
nélkül mgghoáa az alábbi hatáÍozatot|

9./ 55/20l7.(v .10.) számú határozat visszavonásáról
Előterjesztő: Ilorr'áth Zoltán polgármest€r

-lbrváth Zqtelplgq!!É$E! Elmondja' lrogy a ToP-4.l.l-15 egészségügyi alapellátás
infrastluktuális fejlesáése plílyázatot mégsem a kivá]asztott vá]latto'o sdl,tÉp zoó: rrt -
végzi el, mivel ő visszalépett. Így szükséges a hatiÍozat visszavonása. majd tlj eljá.ás indítása,
áIajfuúatok bekérései stb.



10./ Iskolakezdési támogatásról
Előterj€sztő: Horváth Zoltán polgármestcr

Hor.váth Zoltán Dolgármester: Javasolja' hogy níljtson az Önkonnányzat isko]akezdési
támogatást a községben é1ő iskolások számiira egységesen 10.000,.Ft összegben a szociáis
rendcitben meghatározonaL .zeri l l t '

A testület lészéIői hozzászólás nem töftént.

Horr''áth zoltán DolgármesteÍ| Javasolja a ha1ározat meghozatalát a határczati javaslata
alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetéft, kézfeDntaftássa] jelezze.
Doba onkormiínyzat Képviselő.testtilete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és taúóZkodás
nólkiil meghoaa az alábbi határozatotI

7u2n17, ( x.02.\ hatáÍoz^t

Doba Község önlormányzat Képviselő-testtilete úgy dönt,
hogy az 55/2017. (VII. 10.) számÍl lratfuozatát visszavonja'
Fe]elős: Horváth Zo]tán polgármester
Határidő: azonnal

7|l2o17, ( x. 02.) h^táÍozat

Doba Község ontormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy iskolakezdési támogatás íyújt a községben élő -
á]ta]ános, közép és felsőfokú tanu]mányokat fol)1ató -
tanulók számára: 10.000,-Fífő összegbe[ a 2017. évi
költségvetés telhéIe.
Fe]elősI Horváth Zoltán polgámester
Határidő: folyamatos

ll./Tel€nor c'o' Zrt.-v€l bérleti szerződés kötése
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Horváth Zoltán po|qármester: Mint azl már többször em]ítette a testületi tagok előtt -
hosszas megbeszéiések erednényeként - a Telenor fizetni szrindékozik az őÍl{olmá]yzati
tulajdonú 080/4 és 080/8 hrsz-ú területeken ellrelyezett adótomyai után béIleti dűat' Több éve
ott vannak az eszközök, a cég öt évre visszanenőleg hailandó fizetni. Többszöri tárgyalás
után 1 millió forht összegberr állapodtak meg, ha az megfelel a testületnek. Bérleti szeüődést
kötnének most' lrják alá mondjuk háronr éwe, majd felülvizsgáiják. A másik céggel kötött
megállapodásukat a cég szere1né módosí{ad. a bérleti díiat naximalizálni 530 e Ft-ban. Eoe
majd még visszatémek.

sikos Géza kéDviseló: Most az a cég 487 e Ft-ot fizet, hajól enrlékszik.

I1orváth zoltán Dolgármcster: Legyen akkor hatrírozatlan időre inflációkötéssel 500 e Fí év
bérleti díja a Telenonrak, valamint az öt é\te visszanenő]eges díj-az egy millió fo nt] Ezt
visszajeizik a Telenomak, aki el fogja készíteni a bé.leti szerződést sziímukla.

A testii]et részéIőltöbb hozzászólás nem töftént'



HorTáth Zoltán Doleármester: Javasolja a határozat meghozatalát az elhangzott ja\'aslata
alapján. Kéri, hogy akijavas]atáva] egyetért, kézfenntaltással j elezze.
Doba onkom,iányzat Kópviselő.testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és taÍló^odás
né]kü] meghozta az alábbi lratlíozatot:

72/2017. ( X. 02.) hatilrozat

Doba Község ontonrrányzatiínak Képviselő{estülete úgy
dönt, hog]' bérlcti szerződésl köt á Telerror Comnóil
operation Zlt-\'el (székhely:2045 Törökbálint. Pannon út
l. ) az önkormiínyzat tulajdonát képező dobai 080/4 és
080/8 lTsz-ú teúleteke határozatlan időre' ahová
híradástecbdkai belendezések kerűltek e]helyezésle'
N4é]tfuyossági álapon öt vére visszamenőleg egy
összegben ] '000.000.-Ft-ban állapítja meg a bérletj díjat.
A s?erződés megkötésót követőél1' 500.000..-Ft /év díiért
kívánja bérbe adrri. inflációktlvetést íögzítve a
szerződésbe.
A Képviselő-testiilet fe]hatalmazza a polgiirmestert a
szerződés aláírására.
Felelős: HoNáth Zoltán polgármester
Hatfuidó: foiyarnatos

l 2./Kilátó felúiításáf ól
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horr'áth zoltán polgármester: Ismefleti az előterjesáés alapján a beéIkezett három
árajá11atot'

Sikos Géza kénviselő: Mivel ő cége is adott be fuaján]atot, így taftózkodni kíván a szavazas
alatt.

A testület a képviselő beielenését tudomásul veszi'

Horváth Zoltán Dolgármester: A bíráló bizottság feljegyzése alapján a legdrágább ajánlat az
MB Ablak Grou! Kft-től éfkezett ,14,I ,200,-FI összegben' a második lego]csóbbat Böröndj
Emil e.v' nyújtotta be 731'012,-Ft összegben, a legolcsóbb a SÁM-FÁ Bt' ajáÍlata lett
71 9'780.-Ft.a1' Javasolja legolcsóbb kiválasztását és megbízását'

A testü]et a javaslattal egyetért.

Horváth Zoltán Dolgármester: Javasolja a hatfuozat meghozatalát javaslata alapján' Kéri,
hogy aki javaslatával eg)'etéIt. kézfenntatással jelezze'
Doba onlro1mányzat Képviselő.testülete 4 i}eí szayazatlal ellenszavMal nélkiil - 1
tafiózkodással meghol'a az alábbi hatá|ozatot:

73/2017 . ( x. 02.\ határozat

Doba Község onl(ormán}zatának Képviselő.testülete úgy
dönt, hog) a szent lslVán Ki|áró n1i|á.zaróinÁ cserejéű|
a SAM-|A B l ' - t  t szé|}e l1 :8482 Doba,  Kossu lh  u .  ] l . '
Lépt i:eJö: SiIos Cé7a| bíz/a mec áraii in]atában foglallaJ'
alapján 7|r).?80..|-l ös<zegben a-a 20i7. evi kö|tsigreres
lerhere' (A,/ árajall]at a jeg}7dkön}a melléklete.,1
A Képviselő-testiilet fe|hatAlfiazza a polgiímestert a



szerződés aláíIására'
lcle1ős: Hor.r,áth Zoltánpolgánnesler
l]ati1ridő: 1blvamatos

Hol\'álh Zo]tán polgáInlcstel a kép\.isclő{estiilct nvih'á]os iilést l8 itra l0 perckor
belekesztetle.

K. m.f.

L.r. r:,,-
Horváth Zolt.in
po1gálmester

Rendes Somlai Eszter
aljcgyzo

saottan;\j.i raino
jegyzl


