Száml Dll06l8l2011 .

JEGYZÓKÖNYV
Kószült: Doba Önkormányzat Kép\.iselő-testiilete 2017, május 29-én 17 óra kezdettel
megtartott nyi]vános ü]ésérő],
ÚIés

Jelen

helyc: Polgármesteri Hivata] Doba. Kossuth u, ]0.

yannak:

Zoltá1
Zoltán

polgámlester
alpo]giirmester

Géza

képviselők

Horváth
Papp
BaicZi Norben

sikos

Rendes somlai Eszter aljegyző
Meghívott:

Bereczky Nóra VM.K- Devecseri Járási Hivata] hivataIvezelij ass7()nv

Já\,olnaradását elól.e jelezte: C]sászár Balázs képviseló
l.akosság részérő1 megjelent: 0

Hon,áth Zoltán polgárme§tcr: Üdvozli a kópviseló-lestülettel, aljegyzó asszonr.t
és
hivatah,ezetó asszo1.lyt, Megállapítia. hogy aZ 5 iő testületi tagbó] 4
fő negjeient, az ülés
határozetképes, azt nlegnyitja.
Horr,áth Zo|tán polgármester: Kéri. hogy
kéZlénntartással jeleZZe.

aki a

napirendi

pontokkal eg),eté .

Doba Önkományzat Képvi§clő{estülete 4 igen szavazatla] e]lenszavazatéstartózkodás
nélkül .. az alábbi napirendet fogadia el:

NAPIRx]\-D:
1.,/

Az önkormiinyzat 20i6. évi költségvetésénck nódosításáró]

Eióteriesztii: ] lorváth Zoltán polgánnester
AZ önkorm.inyzat 2016. é\,i költségvetésénck teliesítéséról (zárszánradás)
ElőteriesZtő: I.1orváth Zoltá1 polgánnester
3,/ Pál),ázalokró1
EIóteúesztő: Horváú Zoltán polgánnesler
,l,,/ Gl,ermekvédelrni és gyemekióléti
2016. é\,i besziinoki
Előteriesztő: F]orváth Zo]tán po]gáImesteí
5.,/Veg),es iig},ek
Elóteljes7tó: Horváth Zoltán polgárnlcster
- TelepüIési Arcula{i KéZikönyvről
-'l'oP pál},áZati önerejéról
- Közös vagyon hel},Zetéről
- Helyi Esélyeg,venlijsógi teI\, feliilviZsgá]atáról
-'Iájékoztatás a folyamatban lóvó ügyckíó]
2./

NAPIREND TÁRGYALÁSA
l./ Az önkormányzat 2016. óvi költségl eté§ének módositásáról
Elíiterje§ztó: Hort,áth Zoltán polgárm€ster

Hon,áth Zoltán Dolgárme§ter: Ismeneti az elóterjesztést. Kéri a testülel

javaslatát.

A

vé]eményét,

testü]et részéról ho77ászólás nenl iörlént

Horrálh Zo|lán noIgármc\ter: Kiri.
kézlerultartással jelezze.

1,o41

aki d lendelel lnndo§Il.§ ell'ogaJasaral cgrctcrr,

Doba Önkormányzat Képviseló-testülete ,1 igen szavazattal ellenszavazat és tartóZko.iás
nélkül megalkotta a|
,l/20l7. (v. 30.) rendeletét
az Önkormányzat 20l6. évi költségveté§éról szóló
3/2016.(II.16.) önkormányzati rcndclet módo§itásáról.
( Rend€let a jegyzőkónyv mellékletét képezi.)

Az őnkormányzat 201ó. él,i költség\,etésónck teljesíté§éről (zárszámadás)
Előterjesztő: Hon,áth Zoltán polgármester
2./

Horváth Zoltán irolgármesteri Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testülct \,éleméllyél.

javaslatát-

A testiilet részéról hozzászólás nctn történt.

Hol1áth Zoltán Dol{aármester: Kéri. hogy aki a rendelet ellogadásával
kézfénntartással j e lezze.

Doba Önkormán,vzat Képviselij testülete 4 igen szavazatta]
nélkül megalkotta a:

-

cgvetért.

e]]ens7al,azat és tartóZkodás

5/20l7. (V. 30.} rendeletél
az Önkormányzat 2016. éi,i zár§zámadásáról.
(A Rendelet a jegyzőkönyv meltéklete.)

3./Pál_vázatokról
Elóterje§ztő: Horváth zoltán polgárme§ter

Hon,áth Zoltán polgármest.r: I§meíeti aZ eliilerjesztés alapján a két benyújtandó
pályáZatot_ Kérdés.hogy nikot nyújtsák be a rendkir,üli önkoülányzati tán.]ogalásra
igényűket. mert cg],, é\,ben csupán egl,szer Iehct. Vag) aZ é\, \,ópé és ülindcn taIlozásl
beépitenck. vag5,év kijzben ós ak](or biztos. ]rog), van rá fofrás. A ben),úitandó páháZafu]kfól
kéri a testület vélcményét.

A testület részélől hozzászólás nem történt,

Hon,áth Zoltán Dolgárme§ter: Javasolja az e]ső határozat tervezet alapján a rendkíVüli
önkományzati támogatásra pályáZatuk benyújtását a következő hónapban. Kéri. lrogy, aki
i

avaslat.ival egyetért" k ézfenntartással

.i

e

lezze,

Doba onkomiin),Zat Képviselő{estiilete 4
nélkül meghozta az alábbi határozatotI

ige11

37 D011 . (Y. 29 .\

szavazattal ellenszavazal és taíóZkodiis
határczat

Doba Község Ónkormányzat képviselő-testülete úgy dönt.
hogy Mag),arország 2017, évi központi költségvetésérő]
sZó]ó 2016, é\,i xC. törvény 3, mellékleténekIIl. 1, pontja
a) bekezdése alapián ben,vújtja vissza ncm té teidő

tánogatásla igényéta települési önkornláDyzatok

rendkivüli önkomlányzati támogatás.ía,
A Képviselő-testület fe]hatalmazza a polgármestert a
pályáZat benyíütására, aláírására,
Felelős: HoNáth Zoltán polgármester
Hatfuidő| 20l7.06,]0

Horváth Zoltán Do|gáImest€r| Javasolja a nrásodik hatálozat tervezet alapján a rendki\,üli
szociális támogatásra pályázatuk benyú.jtását. Kéri. hogy aki javaslatával eg!,etérl.

kézfenntartással jelezze.

Doba ÖnkormáDyzat Képviselő_testüiete ,ligen §Zavazattal ellenszavazat és tallóZkodás
nélkiil meglrozta aZ a]ábbi határozatot:
38 D01 7. (v. 29.\ b^táí oz^t

Doba Község Önkormányzat képviseló-testülete ílg}, dönt.
hogy Magyarország 2017. évi köz_ponti költségvetéséíól
szóló 20l6. évi xC, törvény 3. mellékleténekIII. 1. ponúa
a) bekezdése alapján ben},újtja \,issza nem tólitendó
támogatásra igónyét a telepiilési őnkormányzatok
reDdkivüii szociális támogatására,
A Képviseiő-testület fc]l,tata]nrazza a polgánnestert a
pályázat ben},újtására. aláírására,
Felelős: Hon álh Zoltán polgámester
Határidő: 201 7.07.15.

,l./

Gy€rmekvédelmi é§ gyermekió|éti 20l6. évi beszámoló
Elóterjesztő: Horváth ZoItán polgárme§ter
Horváth zoltán Doleármester: lsmerteti

a beszánlolót.

A testület részérijlhozzászólás nem történt.

Horvtith Zoltán Dolgármester: Javasolja a határozat tervezet ellbgadását. kéri. lrogy aki

javas]at,ával egyetért. kézfeiniaíásSal jelezze.

Doba onkormán)Zat Képvisclő-testülete 4 igen szavazalta]
iélkü] megho7ta az alábbi határozatot:

3

-

ellens7avazat és tartóZkodás

39

D0I7 . (y,

29 .)

haláíoz^t

Doba Község Önkományzat képviselő-testülete ilgy dönt.
hogy a gyemekjóléti és gyemekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2016, évi beszámoIót iór,áhagyólag
el1'ogadja.

(A beszámoló a jegyzőkön_",v melléklete,)
Fclelős: l Ioíváth ZoLtán polgármestcr
Határidő: 20l7- máius 31,

s./vegyes ü§/ek
Előterjcsztő: Hon,áth Zoltán polgármester
5.1./ Települési

Árculati Kézikönyvről

Honáth Zoltán Do|eárme§ter: lsmeftetj

aZ e]őterjesáést.

I

azt úgt,tehetné.ahogy akarja, csak építkeznemár valaki.

Ia

valaki építke7njakanla Dobán.

§ikos Géza képviselő: Érdeklődik. hogy hogy álla Széchenl,i utca páIyázata?

HolTáth Zoltán polgárm€§t€r:

Nern rryert. mer1 túl sokba keriil1, VíZtároZóZól is terYezlek
beIe. czt nem vették 1igyelenrbe az elbíráláskor. Son']óvásárhel}, a rendez\,én}tétrelnegkapta
a 299 millió lörintot,

sikos Géz. kéDviselői Mennyire volt

beadv a a pályázaL?

Horváth Zoltán Dolgárme§ter: 3,10 millió forint volt az iisszkö]tségvetése, ebbiil 60 millió a
víztározó, A pályr'atot újra be fogják adni a tározó nélkiil, JavasoUa aZ arculati kéZiköny!
elkészitését,kéri bízzák meg aZ ügyben való eljárássa1. Kéri. hog_v aki iavaslatá\,al cg},ctórt.
kézfcn ntartással .j e leZZe,
Doba Önkormán,v,zat Képviselő{estülete ,1 igen
né]kül meghozta az alábbi határozatotI

szavazattal ellenszavazat és tarlóZkodás

40120|7 . (y. 29 .\ határoz^t

Doba KöZséé Önkornlan;zat

kep\is§lL,-le\tiilele
iéll,tatalmazza a polgánnestefi. hogy a telepiiléskópi alculati
kózikönyv e]készitése érdekében áraiánlatokat sZeIeZZen be
és azokat a következő ülésen a képvise]ő-testület eié
teies§Ze,
Felhata]mazza a polgármestert arra is. hogy hel_"-i lóépítész
negbíZásához szintén szerezzen be árajánlatokat és azokat a
következő iilésen terjesszc a képviselő-testület e]é,
Felelós: Horváth Zoltán polgárn1ester
Határidő:2017,10.0l.

5.2./ToP pál_Yázati önerejéró|
Horváth Zoltán Doleármestcr: A ToP-,l,i.-15 számú pályá7atuk aZ egészségüg},i a]apellátás
infrastruktulális fejlesztetés kapcsár] nycrt. 'lavaly februárbarr a 3i2016,(lL3,) szánlú
hatá,ozatukban 1 millió forint ijnerót szavaztak meg. melyet meg ke]] emelrli 1.388.567.-F1ra, AZ öneróre jutó beruházás a pályázatbó] nem íinanszír,ozható, AZ on,osi rende]óvel közös
4

épületben lévő posta épületének l'elújítását fedezi eZ. Alikol is számoltak a lelújítással. de a
.járulékos költségekkei nem - mint péJdául projektmenedzser. műszaki ellenör stb.-.ezért ]ett
magasabb az öneró,

papp zoltán alDolgárm€ster:

Ha az ember pályázat nélkül csirrálná. léle aítnviba sem
\allalL,.,/o.
kerülrl<, Vi.rr
e/<rl ncm palr.rz

Horváth zoltán Dolgármester: Javasolja a 3/2016,(IL3,) számú határoza1 móC]ositásá1. aZ
öneró megcmelését az elhangzottak alapján. Kéri. hogt, aki javaslatáVrr] eg},ctén.

kézfenntatlással j eleZZe.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
nélkül meghozta aZ alábbi hatfuozatot:

szavazattal ellenszavazat és taúózkodás

1l /20l 7. (v. 29.\ h^tároz^t

Doba Község Ö1]l(olmán)]zat képviselő{estülete úgy .lönt.
hogy módosiüa a j/2016,(IL].) szánlú határozatát,
A kép\,ise]ő_tcstii]et a pál!,ázat megvalósitásához ],j88,567._
Ft önerőt biztosit,
A határozat többi része változatlan marad,
FelclősI Horváth Zohán polgárnester
Határidő: azonnal
5.3./ Kózös

Yag_Yon

helyzetéről

HoI1áth zoltán Doleárme§ter: somlószólős önkormányzata iúra tárg},a]ta a kózös vagyoü
megosztásával kapcsolatos kérelmüket, 27 óv után végre rendelkezhetnek vele, Az első a|áillat
4 millió lorint volt. most 6,5 nillió for]ntol ajánlanak.
sikos Géza kéDviselii] A kéfi 8,4 millió fbrjntot még mindig nen] érik cl.
papp zoltán trlpolgármester: Arrrikor beszéltek a testiilettel 7
mil]iót ajánlottak szóban. de
még azt sem éri el a testiileti döntésbeli öSszeg, Nem az az őtszá7..zet forint szán]i|. hancm a
hozzáállásuk. hogy mcgígédk, és nem úgyjámak el.

E9ryéllZqltán polgármester:

4 épiilet ] /j-a a tulaidonuk és 6.5 nrillió 1ilr.int az ajánlat, A
hétni]liót sem mi laláltuk ki. a somlósző]ősi testület aján]ofta és nlég eZ1 sem |.Itják,
Sikos Géza kópliseló: Énnem 1dgadnám el.

Hon,áth Zo|tán Dolgármester: Mi iegyen

a válaszuk,

meú a sZó elszál],

PaDp Zoltán alDolgármester: Mindig megsajnálják Sornlószőlős falut. ebben hibáznak ők is.
meg aZ apáik is, itt megtermelték. felépítették.oda meg átvándorolt minden, Lchel. hogy czt
el kell fogadni és hagyni aZ egészet. vehetnének pár telket a pálzbői és kósz. vagy fcliljítani a
m<gle\o önIorman\,/ali inJdl1,1nokaL

Horváth Zoltán Dolgármester: Bosszantja, hog1,,az orvosi rendelij. az iskola. az étkezij. a
két lakásból csak enn)it adnának,

PaDD Zoltán alDoleármestcr: Lehet. hogy el kell menni.joi iltra. ha ncnl aclják nrcg a kért 8.5

millió lorintot,

5

Sikos Géza képviselő: Ha váfiak 25 évet, ez a 3 év a perre

nT

ég elmcgy.

Horváth Zoltán polgárm€§ter: AZ e]hangzottak alapján |avasolja a somlószóllisi testiiiel
ajállat.inak elütasítását. 8.5 millió forintot kéfii. különben iogi útra terelik aZ iig_Yct, Kéri.
hogy aki javaslatával egyetért, kéZlénntanással jelezzc,

Doba onkormál},Zat Képviseló-testülete 4 igen szavazattal
nélkü] meghoaa aZ alábbi határozarot:
1212017. (Y. 29.\

-

ellenszavazat és taftóZkodás

határozat

l)oba Község Önkonnányzat képviseló,testülete úg], dönt.
hogy a SomIószőlős Község Ö[kormányzatával köZö§
vagyonük tekinttében tulajdoni részük meg\,á]tásáért 8,5
millió forintot kér,
A képviselő-testület l'elhatalmazza a polgármestefi a

tárgyalások lefolytatására, annak eredmén}telcnségeesetén
jogi képviseletiikre ügyr,éd felkér,ésér,e,
Felelős: HoT\,át]r Zoltá1 po]galmester
Határidő: azonnal

5.5./ 1-Iclyi Esélyeg}€nlőségi ten,

felülviz§gálatáról

Ismcfteti a Szociális és Gl,etmekvédelmi }óigazgatóság
Veszprén Meg],ei Kirendeltségének levelét. mely alapián a HEP 1élüh,izsgálata jílnius 27.-én
válik esedékessé, Kéri a testületet a következő ülésig ötleteikke1 segítsékezen munkát, A
községben a helyi esélyegyenlőségi referens a Kovácsné Piroska. íg1, ]rozzá lbrduljanak
ötleteikkel. Fe]vesszük a kapcsolatot a civil szervezetekke], hog}, cs),üttmiiködve fol}.lassuk
le a felülvizsgálatot, Kéri a testiilctet. tegyék fel kérdéseiket,

Hon,áth Zoltán Dolgárme§t€r:

^

testület részéIól hozzászólás Dem törléit,

Honáth Zoltán polgármester: Javasolja a követező úlésércelókésziteni a i'eliilvizsgálat
anyagát.

A testület ajavaslattal cgvctér1,
5.6./Tájékoztatás a lotyamatban lévó

ü§ekról

H(|nálh Zo||án no|gármc§tcr: Öleroh,,l k-urrplit §,/e'clnenek '(,|.lelr,, Ilíl)cl n alo
karácsonykor szociális alapon kioszthatnak. A szent Márton forrás 1efbI) oi.tt kitakarlíolli]k.

50 e Fnért lett bcnziDmotoros szivatt,vú vé\,e. czzel öntözhetnek
krumplira 19 e Ft volt.

is, Megiött a e1,orlifió

a

Sikos Géza képviselő: Ráémek a közmunkások kapálni.

I-Iot,váth

Zoltán Dolgármester: MenDyit különítsenek el a

tetőfelújítására? Betonkoszorú kell rá és új cscróp, Javasoi

Baiczi Norbert képviselő: Legycn megcsináltatva

1

mcg\

millió lbrintot.

d\arolt cpúlcI

a polgárőr autó garázsa is,

Horváth ZoltÍn Dolgárme§teri lgMa 1,aü, akkol legyen 1,1 millió forint elkülöüitle
]úsZ-úépiilet 1élúljitáSra, Kéri. hogy akijavaslatával eg},etért. kézlenntaftássaljelezZe.

a

127

Doba Önkomrányzat Képviselii-testiilete :l igen szavazatta] ellenszavazat éS tartóZkodás
nélkü] meghozta aZ alábbi hatá.ozatot:

határozat

43 l20'l 7. (Y. 29.\

Doba KöZség Ö1*ormányzat képvise]ó{esliilele úgy dijnt.
hogy a tulajdonát képező dobai l27 hrsz-ú ingatlan
felújítására 1,1 mi]liri lorintot biztosit a 20]7, ó\,i
kö]tségvetési tafi aléka terhére,
Felelős: Horváth Zoltán po]gármester
IIatáridő: azonnal

Horváth Zoltán Dolgármester: Több napirendi pont nem lévén.ftlkéIi a llivatah,ezelii
asszonlt tegye meg hozzászólását.

á\\Zonr: l alogal.§e celi. ho!\ r jar:r.' \'r.lrr.
képviselőjeként 4_5 évcnte eljussoü minden tclepiilésle tájékozóclás. isrnerkedés céljából, A
lakossággal való kapcsolattartás kö7"ponti l'ontosságú, Kóíj. hogy a lakossági kórésekJrel
lbrduljrrrrak hozzájuk bizalon,unal, Ha panasz van. vagy intézkedés sziikséges azt is jelezzék
felé. Amennyiben a testület ós a lakosság nTobil fogadóórára tart igén!,t a7 is lehelségeses,
Szabadidejükben. munkaidő után végigjárhatják a községet. Sok esetben ol1,an iigl,ekkel.
problémákkal találkozüak nrely nlindenki szánára lbntos. csak addig nem ker.ült lélszinre,

Bcrcc/kr Nóra \.\'|.K..J.H. hi|ala|v€/eao

siko§ Géza kóDvi§elő: Érc]eklódi. hogl,volt

ilyen!

e rrrár

RereczkY Nóra v.M.K...I.H. hivatalvez€tő asszonv: lgen. pozitívak a \.issZJIelZc\ek,
Kapacitás tiiggvényébell. de több hei_ven is \oltak. ercdmén_\,re vezeltek ezek a találkozók,
Másik íbntos tánája a kirzfoglalkoztatottak nunkamoláljának megőlzés, fenntartása. báI
Doba telcpülésen ez sosem volt problén1a. A íbglalkozlatási ten,ekben lbglalt vá]]alásokat
1bntos megtaftani, teljesülésüket többször ellenőrzik, Kéri a tcstiiletet. hogy a lakosság felé
tolnácsolják szavait, A hozzá lbldlllók segítósére minden esetben ncgtalálják azl az üíaí.
mely a scgítséghezvezet. Ember közelibb, ember köZpotltú köZigazgalás megvalósítása a
céljuk,

Hor-váth Zolaán Dolgármester: Köszöni hivatalvezető asszotlv 1rozzászolas;t, iger.
tolmácso]ják ,z elhangzottakat a lakosság lelé,

Horváth Zoltán polgármester
berekesZtelte.

a

képviseió{estület nyilvános iilést 17 tira 50 pcrckor

K. m.f.

z/4_

a:?::?-Horváth Zoltán

Rendes Somlai Eszter

polgánnester

aljegyZó

sZlottáí

iEdina

