
Szám: D- 17 - 14/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án 10 órai 
kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatal
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán     alpolgármester
Bajczi Norbert 
Császár Balázs
Sikos Géza települési képviselők

                               Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselő-testület 5 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület az ülés napirendjét 5  igen szavazattal  -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1./Helyi adókról szóló rendelet
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./SzMSz felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
4./ Mezőőri szolgálatról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
5./Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
- Nemzedékek Napja
- Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás megszüntetése
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./Helyi adókról szóló rendelet
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet. Javasolta a tervezetben a  nem
helyben lakók részér ezer forintos emelést  a kommunális  adó tekintetében. Kéri a testület
véleményét, javaslatát.

Papp Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint a hegyen is mindig a nem helyi lakosokkal
van probléma, mert a szemét elhelyezés, az utak kérdése is mindig velük kapcsolatban merül
fel.  Elég sok pénzt fordít az önkormányzat  a hegyi  utak karbantartására ahhoz, hogy most
emeljék az adó mértékét, a környező településeken így is magasabb az adó..

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta  a

6/2014. (XI. 27.) rendeletét

a helyi adókról.

2./Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet. Ismerteti, hogy a társadalmi
egyeztetés során vélemény, észrevétel nem érkezett a tervezetre.  Kéri a testület véleményét,
javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta  a

 
7/2014. (XI. 27.) rendeletét

a szociális tűzifa juttatás szabályairól .

3./SzMSz felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet. Kéri a testület véleményét, 

2



javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta  a

 
8/2014. (XI. 27.) rendeletét

Doba  Község  Önkormányzatának  szervezeti  és
működési  szabályzatáról  szóló  3/2014.(VII.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról.

4./ Mezőőri szolgálatról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet és az előterjesztést. Ismerteti,
hogy a társadalmi egyeztetés során vélemény,  észrevétel  nem érkezett  a tervezetre.  Kéri a
testület véleményét, javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat tervezet elfogadását.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

75/2014. (XI.26.) határozat 

Doba község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.  mezőőri  feladatok  ellátására  vonatkozóan  2015.01.01.  napjával
mezei őrszolgálatot hoz létre.
2. Doba község közigazgatási területén a mezei őrszolgálati feladatok
ellátását 1 fő mezőőr foglalkoztatásával kívánja biztosítani.
3.  a  mezőőri  szolgálat  működéshez  nem  kíván  a  földhasználóktól
mezőőri  járulékot  szedni,  a  szolgálat  működési  költségeit  az
önkormányzat viseli beépítve a 2015. évi költségvetésébe.
4.   törzskönyvi  nyilvántartásba  kéri  a  813000  zöldterület-kezelés
kormányzati  funkció  felvételét.  Doba  Község  Önkormányzat
kormányzati  funkció  módosítását  a  törzskönyvi  bejegyzésben
2015.01.01. napi hatállyal elfogadja és jóváhagyja. 
5.  a  mezei  őrszolgálat  2015.01.01  nappal  hatályba  lépő  szolgálati
szabályzatát elfogadja
6. a mezei őrszolgálat által őrizendő terület nagysága :  2000 ha
7. felkéri a polgármestert a mezőőri álláspályázat meghirdetésére
8. felkéri az aljegyzőt a nyilvántartásba vételi eljárás megindítására
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9.  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  illetékes  rendvédelmi
szervvel együttműködési megállapodást írjon alá
Felelős: Horváth Zoltán polgármesteri, Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta  a

 
9/2014. (XI. 27.) rendeletét

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről.

5./Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

5.1./Nemzedékek Napja

Horváth  Zoltán  polgármester:  Javasolja  idén  is  megtartani  a  nemzedékek  napját
2014.12.13..-án.  Programnak  gondolta  az  óvodások  szereplését,  a  devecseri  zumba  klub
előadását, asszonykórusuk fellépését, vacsorát tarthatnának idén is a megjelenteknek, utána
zene és kis csomag – 1.000,-Ft értékben -  kerülne végezetül kiosztásra. 

Császár Balázs képviselő: Lehtne sütemény is a vacsora mellé.

Papp Zoltán alpolgármester: Azt hoznak az asszonyok, mivel évek óta felkérjük őket, hogy
az esthez járuljanak hozzá ennyivel, perszer csak önkéntes alapon. Eddig még nem maradtak
sütemény nélkül, sőt a a visszajelzések pozitívak, örültek is a felkérésnek.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja akkora nemzedékek napjának megtartását, melyre
250e Ft-ot biztosítsanak. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

76/2014. (XI.26.) határozat 

Doba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
2014.12.13.  napján  Nemzedékek  Napja  programot  tart,
mely  megszervezésére  250.00,-Ft-ot  biztosít  a  2014.  évi
költségvetés terhére.
Felelős:  Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
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5.2./ Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás megszűntetése

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testül véleményét.

Kérdés, hozzászólás nem történt a testület részéről.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki a
javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

77/2014. (XI.26.) határozat 

Doba  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Somló és Vidéke Önkormányzati Társulást Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény  88.§  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint  2014.
december 31. napjával megszünteti.
A  Képviselő-testület  „az  államháztartásról”  szóló  2011.
évi  CXCV.  törvény  11.  §  (1)  és  (7)  bekezdéseiben
foglaltak  szerint  a  költségvetési  szerv  jogutód  nélküli
megszüntetéséről szóló „Megszüntető okiratot” elfogadja,
annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Doba  község
Önkormányzatának polgármesterét,  hogy a „Megszüntető
okirat”  alapján  kezdeményezze  a  Magyar
Államkincstárnál  a  költségvetési  szerv  törzskönyvi
nyilvántartásból való törlését.
A „Megszüntető okirat” ezen határozat mellékletét képezi.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester

              Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 10  óra  40  perckor
berekesztette.

k.m.f.

          Horváth Zoltán                                               Rendes-Somlai
Eszter
           polgármester                                                   aljegyző

Szlottáné Turi Edina
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jegyző
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