Száml D110613/2017.

JEGYZŐXÖNVV
Készült: Doba ÖnkormáLnyzat Képviselő-testülete 2017 . februír 15-én 17 óra kezdettel
megtaltott nyilvános üléséről.
Ülós helye: PolgáLrmesteri
Jelen

vannak:

Hivatal

Doba, Kossuth u. 10.

Horváth Zoltán
Papp Zoltán
császzír Balázs
Bajczi Norber1
Sikos Géza
Rendes

-

Somlai

polgarmester
alpolgármester

képviselők

Esaer

aljegyző

Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth zoltán po|gármester: Üdvözli

a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fo testületi
tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyiüa.
Horváth zoltán polgármester: kéri, hogy aki a napirendi pontokkal az előbb emlitett
váltoáatással egyetért, kézfenrrtartással jelezze.
Doba OnkormánYzat KépviselŐ-testülete 5 igen szavazaííal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

1./Önkormrányzat 2017 . évi költségvetéséról

Előterjesztő : Horváth Zoltán polgármester
2./ Gördülő Fejlesztési terv
Előterjesztó: Horváth Zoltán polgármester
3,Á(öznevelési trársulási megállapodás megsziintetése
ElóteieSáő: Horváth Zoltán polgármester
4./ Vegyes ügyek
Előteq'esáő: Horváth Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./Önkormányz at 2017 . évi költségveíésérőI
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán Polgármester: Ismerteti az elóterjesztést. Javasolja

a rendelet elfogadását.

kérdés,hozzászólás nem volt.

Horváth zoltán polgármester: kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézferntntással
}elezze.
Doba OnkormánYzat Képviselő-testülete 5 igert szavazattal ellenszava zat és taríózkodás

-

nélkül - megalkotta a

2/2017. (II. 16. ) rendeletét
az Önkornányzat 2017, évi költségvetéséről .

(

A rendelet

a

jegyzőkönlv melléklete.)

2.i GördüIő Fejlesztési terv
E|őterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. .Tavasolja a folyamatos megbízás
adását, mind az ivóviz mind a csatoma esetében. Ezí a íervet az öntormányzat önnaga nem

tudná elkészítetni,mindenképp külső szakértő bevonására lenne szükség.

kérdés,hozzászólás nem történt.

Horváth Zo|tán polgármester: Kéri aki a folyamatos jellegű megbizásokat taftalmaző
haíátt oz.ati jav aslattokkal egyetéfi , kézfenntartáss al 1elezze.
Doba Onkormanyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tafiózkodás
nélkül - meghozta az alábbihaíározatot:
18 12017.

(IllS,\ határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 40. sorsziirnú
Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivővizellátő viziközmű-rendszer
Ellátásért Felelőse, megtargyalta a 201812032 évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
A viziközmű szolgáltatásról szóló 201 1. évi CCIX. törvény l 1,§ (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtása érdekébena képviselő-testület felhatalmazza a polgámesteít
ana, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz és Csatronamú
Zínlkörűen Működő Részvénlársaságot a Gördülő Fejlesztési Terwel

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
A meghatalmazás terjedj en ki arra is, hogy a BAKONYKARS ZT Zrí. a
vonatkozó Tervet készitse el és a Vksáv. valamint az 58l20I3. (Il. 27 .)
Korm. rendelet által megállapított véleményezésátvételétkövetően, a
201812032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
Magyar
Energetikai és Közmú-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és ajóváhagyásra
iranyuló eljarásban képviselje az Önkorm ányzatot.
meghatalmazás visszavonásig érvényes,így az elkövetkező években

a

A

készítendó Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére,benyújtrisára és
jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.
E§,uttal
Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes
igazgatási szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT ZRT. a ióvahagyási
eljárás megindítása érdekébenbefizeti, és amennyiben lehetséges, akkor a
használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre,
akkor az Önkormányzat a BAJKONYKARSZT ZRT. részéreaz igazgatási
szolgáltatási dijat megfi zeti.
Felelős: Horváü Zoltrán polgármester
Határidő: 2017.03.3I.

a

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete
nélkül - meghozta az alábbihatározatot:

5 1gen szavazalía7

19 l 20 1,7, (II.1 5,|

-

ellenszavazaí és tartózkodás

határ ozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete, mint a 79. sorszámú
Doba szennyvízelvezető és - tisztitó viziközmű_rendszeí Ellátáséít Felelőse,
meglárgyalta a20I8l2032 éveke vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv

készítésérevonatkozó napirendi pontot.

A

viziköznrű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtása érdekébena képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert
arra, hogy hata|mazza meg a BAKoNYKARSZT Víz és Csattonamú
Zártkörúen Működő Részvénlársaságot a Gördülő Fejlesztési Terwel
kapcsolatos önkományzati kötelezettségek teljesítésével,
A meghatalmazás terj edjen ki arra is, hogy a BAKONYKARS ZT Zrt. a
vonatkozó Tervet készítseel és a Vksztv, valamint az 5812013. (It.27.)
Konn. rendelet által megállapított véleményezésátvételét követően, a
201812032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra
iranyuló eljarásban képviselje az Önkormányzatot.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes,így az elkövetkező években
készítendó Gördülő Fejlesztési Tervek elkészitésére,benyújtására és
jóvahagyási eljárásban való képviseletre szól.
Egyuttal
Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes
igazgatást szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT ZRT. a jóváhagyási
eljarás megindítása érdekébenbefizeti és amennyiben lehetséges, akkor a
használaíi díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre,
akkor az Önkormányzat a BAJKONYKARSZT ZRT. részéíeaz igazgatási
szolgáltatási díjat megfi zeti.
Felelős: Horváth Zoltrln polgármester
Határidő: 2017 .03.31.

a

3./Köznevelési társulási megállapodás megszüntetése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

az előteqesztést, Van közös óvoda
Somlóvásarhellyel, a társulás az akkori törvényi előirások miatt lett létrehozva. A normativa
lehívás, annak utalására és a társulás fenntartásának költsége évente körülbeliil 70O eFt, ezért
úgy gondolták, hogy ezt megspórolják és megsziintetik a tarsulást.
Papp Zoltán alpolgárrnester: Most nem kötelező?
Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti

a

Horváth Zoltán polgármester: Nem.
Császár Balázs képviselő: Nem fog csökkenni

a támogatás?

Horváth zoltán polgármester: Nem, mert az óvónői létszám és a gyermeklétszám alapján

történik a normatíva számitása.

Horváth zoltán polgátmester: I(éri aki a haíarczat tervezetek elfogadásával

kézfenntartással j elezze.
Doba Onkormányzat Képviselő-testülete
nélkül - meghozta az alábbihatározaíot:

20 12017.

egyetért,

5 igen szavazaíial - ellenszavazat és tarlózkodás
(ILLS.\ határozat

1./Doba Község Önkormanyzat Képviselő-testíilete a
Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézményfenrrtartó és
Feladatellátó Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást 2017, jűius 31. napi hatállyal az
előted esztés mellékletében foglaltak szerint j óváhagyj a.
2./ A Képviselő-testiilet felhatalm azza a polgéltmestelt, hogy

a megállapodást

aláí{a,
Felelős: Horvátli Zoltrin polgfumester
Határidő: 1.1 azornal
2./ lolyamatos

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
27

-

ellenszavazat és tartózkodás

l20l 7 . (I.1 5.\ határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő{estülete egyetéfi

azza\ hogy a Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda 2017.
augusztus 1. napjával somlóvásarlrelyi székhellyel, és dobai
tagintézménnyel Somlóvásárhely Község Önkormányzata
fenrrtartásában működjön tovább. Az Óvoda székhelyénés
tagintézményébenfoglalkoztatottak jogviszonya továbbra is
megmarad, foglalkoZatásra kerülnének Somlóvásarhely
Község Önkorm ányzaíánál, mint fenntarlónál
Felelős: Horváth Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Doba ÖnkormánYzat Képviselő-testülete
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
22 l 20 l

5 igen szavazaílal - ellenszavazat és tartózkodás

7. (l1.1 5,|

határozat

1;l A Képviseló-testület jóváhagyja Doba Község
Onkormányzata, valamint Somlóvásrirhely Község
Önkormányzata között létrejövő köznevelési szerződés

teív ezetéíaz elóterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
2./ A Képviselő-testület felhatalm azza a polgármestert, hogy
a köznevelési szerződést megkösse Somlóvásarhely Község

Önkormányzatával.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hataridó: azonnal
4./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Aki volt
már ismeri az urya1ot. Kéri tegyék fel kérdéseiket.

a közös

testületi üésen az

A testület részéről, kérdés,hozzászólás nem történt.

Horváth zoltán polgármester: kéri aki a határozat teryezet elfogadásával

kézfenntartással j elezze.
Doba Onkormányzat Képviselő-testülete
nélkül - meghozt a az alábbi haíérozatot:

5 igen szavazallal

23 l 2017 . (II.1

-

egyetért,

ellenszavazat és tarlózkodás

5.) határ ozat

Doba Község Ónkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Somlóvásárhelyi Közös ÖnkormriLnyzati
Hivatal2017 . évi működéséhez a 2017. év január 1-jei

lakosságszám arányosan hozzáj árul.
A hozzájániás összege 2,234.643 ,-Ft, amelyet tárgyév

2017.02.28.-ig kell átutal a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal számlájára.
Felelős: Horváth Zoltán polgátmester
Határidő: 2017.02.28.

Horváth Zoltán polgáLrmester

a

képviselő-testület nyilvános

ülést 18 óra 40 perckor

berekesáette.

K. m.f.

.-_7^-z1-"2,=-

'

alorváth Zoltán
polgármester

ffi
§,*Ly'

Rendes

- Somlai

ESZter

aljegyző

