szám Dl3s l,|if2016.

JE GYZÓKÖNYV
Készült: Doba önkormányzat Képviselő_testülete 2016. szeptember 26,tn 17 óra kezdettel
megíartott nyilvános úléséról.

Hivatal

Ütés helye: Polgármesteri

Jelen

vannak:

Horváth

Doba, Kossuth u. 10,

Zoltán

Császétr Ba|ázs
Bajczi Norbert
Sikos

Géza

Rendes

-

Somlai

polgrirmester

képviselők

Eszter

allegyző

Távolmaradasát előre jelezte: P app Zo|tln alpolgármester
Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth,Zoltán polgármester: Üdvozli a megielenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testiileti
ágból 4 fö megielent, az űés hatfuozatképes, aa megnyitja,
Jaivaslatot tesi az tllés napirendjére. kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
kézfenntartéssal

jelezze'

Doba Önkormrányzat Képviselő-testülete 4 igen szavaz attal
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
l,/ HEP feliilvizsgálata
Előterj esáő : How áth Zoltín pol gárme ster
2,/ Polgármester szabadság felhasznáásaról
Elóterjesztő: Horváth Zoltan polgárme ster
3./ Bursa Hungarica ösáöndíjpályázatról
Előterj esztő: Horváth Zoltan polgármester
4./Törvényességi felhívás
Előterj esztó : How áth Zoltán pol gárme ster
5,/Takács Edvard kérelme
Elóterjesaő: Horváth Zoltan polgármester
6./Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horwáth Zoltan polgárme ster

-

ellenszavazat és tartózkodás

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ HEP felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot évente
felül kell vizsgálni. Kovács Lászlóné kolléganővel az esélyegyenlőségért felelós munkatarssal
és az aljegyző asszonnyal eá megtették és javasolja érvénybenhagynia HEP-et,
A testület

a

javaslattal egyetért.

Horváth Zoltán nolgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetéít, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazatlal, - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - megho zta az alábbi hatélrozatot:
60 12016.

(.

lX.

29.\ határ ozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a

településre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot
felülvizsgálta, azt változlatások nélkül érvénybenhagyja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hataridó: folyamatos

Polgármester szabadság felhasználásáróI
Előterjesztő: Papp Zoltán alpolgármester
2./

Horváth Zoltán po|gármester: Ismerteti az előteiesztést. Javasolja a határoza| tewezet
elfogadását.

A testíilet a javaslattal egyetért.

,

Hot"váth Zoltán polgármester; Javasolja az elhangzottak alapján a haíározat meghozatalát.
Kéri, hogy aki ajavaslattal egyetért, kézfenatartással jelezze.
Doba Önkormrányzat Képviselő-testiilete 4 igen szavazaílá
ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghozla az a|ábbihatározatot:

-

6112016. (

IX.26.| határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a úgy
dönt, hogy a polgármester beszámolóját a 2016. éven

kivett szabadságráról az előterjesztésben foglaltak alapján
jóváhagyja.
Felelős: Papp Zoltán alpolgármesteí
Hatráridő: folvamatos

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

3./

Horváth Zoltán nolgármester: Ismerteti az előterjesáést, Javasolja, hogy idén is

csatlakozzanak

a

z ős^öndíjpá|y

áLzathoz,

A testúlet a javaslattal egyetért,
a hatérozat meghozatalái,
Horváth Zoltán polgármester: Javasolja az elhangzottak alapjan
jelezze,
egyetért, kézfenntartással
Ka;h"gy .kt J
_ e||enszavazat és tartózkodás
" ^raslattal
Doba önkormanyzat Képviiólő+erttil.t" 4 igen szávazatta1
nélkül - megho zta az a|ábbi hatáíozatot|
62 l

2016.

{

IX.

26

;l határ ozat

Doba Község Önkormányzat Képviseló{estülete úgy dönt,
bu"u Hungarica Folsóoklatási
hogy csatlá'kozik
Öniiormányzati Ösaöndíjpáiyazat 2017, évi fordulójához,
testesüi felhatalmazza a polgármesteít a szükséges
nyilatkozatok aláírása,
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 201ó, október 3,

u

A

4./Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

HorváthZoltánnolgármester:IsmertetiazelőterjesztéSt'Javasolj4atörvényességi
felhívásban foglaltak elfogadását.

A testület

a

javaslattal egyetért.

a határozat meghozata|át,
Horváth Zoltán poleármester: Javasolja az elhutgzottak a\aplén
javaslattal egyetért, kézferrrrtartással jelezze,
ó;r; ó;í.".-dyzat Képviíálo_testiiiete 4 igen szavazatlal
nélkiil - meghozía az a|ábbi}:laíáíozatol:.
Kért, h"gy.k

a

6312016. (

_ e|lenszavazaí és tartózkodás

IX.26.\ batározat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
Veszprém Megyei Kormanyhivatal
Kormanl.negbízottjának YEB|0051272412016, számú
törvényességi felhívását megtaTgyalta, az abbut foglaltakat

hogy a

elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2016. október 17,

S./Takács Edvárd kérelme
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
humánus
Horváth zoltán polgármester: Ismerteti Takács Edvárd kérelmét.Találjanak
megoldást. Ki mit javasol?

fokig
császár Balázs kénviselő: Fontos tagja az Edvárd a tarsadalomnak, bizonyos

üímogatni kellene kérelmét.

J

Baiczi Norbert képviselő: Akkor lesznek elégedettek, ha teljes összeget visszakapják,

HorváthZoltánpolgármester:Ténylegesensosehasználatacsatomát,mivelrásem
köttöttek.

SikosGézaképviselő:Vagymindent-ateljesösszeget-visszafizetik,vagysemmit'
felmegoldást ne keressenek.

Honáth zoltán polgármester: csökkenthetnék a visszafizetés összegét a talajterhelési
dijáá. vél..á§. .]"pjá" ,012_érrb"n világosan el lett mondva, hogy 2013.04.30. napjáig

ahú

szeÁyvíztisáítója engedélyét, annak nem kell íákötnie, de az azóta elte|t
uki b"rr"."i
támogatható
évek, valamint a kérelmező szociáiis ltilyzetsre tekintettel méltányos okokból
lenrre kérelme.

mivel
Rendes_Somlai Eszter aljee.vző: Talajterhelési díj rym került részérekivetésre,
;"d.lk"""tt ."iik"éc". dokúentumokkal az adós kolléganő elmondása alapjan.
"
is hibázoíl,
Sikos Géza kéoviselő: En az egészeívisszaadnám, nyilvánvaló, hogy az Edvárd
de akkor is.

császár Balázs kénviselő: En is visszatéríte némaz egészösszeget részére.

Horváth zoltán polgármester: Akkor javasolja, hogy Takács Edvard részérekerüljön

z3,000,_Ft, mivel a csatomát saját szennyvíáisztítója okan
jelezze,
",rr"^"r"lárr"
sose használta, Kéri, hogy aki a j avaslattal egyetért, kézferrntartással
_
ootu Önto.-,loryzat liépviselo_testülete 4igen szavazattal e|lenszayazat és tartózkodás
nélkül - meghozta az alábbihatáIozatot:

-

áitat befizetett

6412016. (

lX.

26.\

határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Takács Edvard Doba, Széchenyi u. 72. szfur' alaíti
lakós tészéte(kérvényébenfoglaltakra tekintettel)
visszafizeti a szerutyviz érdekeltségihozzájáruIás cimen
befizetett 233 .000,-Ft összeget .
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hataridó: 2016. októbel 25.

6./Veryes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán nolgármester: Elmondja, hogy hianlpótlásra fog sor kerülni a rendkívüli
_
ö"k"r*áry""tt tá-"g"tá"t igényiik kapcsán, mert a benyújtotí hatáíozat az 57l2016,_QX.
A) szÁű _ javításra szorul, pontoian meg kell jelöli berrrre a páIyéaat alaplát képező

jogszabályt,vagyisa2015.éviC.törvénl.tésavonatkozóbekezdéseket.Javasoljaa
határozat megho zatalát a régi visszavonását.

A testület

a

javaslattal egyetért.

Horváth zolíán oolgármester: Javasolja az elhangzottak alapján a haíározal meghozatalát.
reri, hogy aki a j avaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze,

4

Doba önkormányzat Képviselő_testülete
nélkül - megho zta az alábbi batározatot:
6512016. (

igen szavazatta|

_

ellenszavazat és tartózkodás

|X.26.\ határozat

Doba Község Önkormányzata benyújtja igérryét.a

Magyarotszág 2016. évi központi költségvetéséről s_zóló
ZOii. evi C.lorvény 3. melléklete I. 7. pont és a IIL
pont szerinti a tólepülési önkormányzatok reldkilüti
iámogatására az l.a) pont szerinti vissza nem térítendő
_1.

támogatásra működőképessége megőtzéshez,

A

pilyáÁt

me gtételére,altút ásár a,

A

a

benyújtásara

"kepviselő+estület

az

a

polgármestert a
szükséges nyilatkozatok

képviselő-testület felhatalmazza

5712016.

(IX. 14,)

számú

határozatát visszavonj a.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester,
Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Hataridő: 2016. szeptember 30.

Horváth Zoltán polgétmester

a

képviselő-testület nyilvános

ülést 17 óra 50 perckor

berekesztette.

K. m.f,

Rendes

Horváth zoltér:.
polgármester

- Somlai Eszter
a|jegyző

l
ll

L)

SzlottanélTr|ri Edina
segyzo

