
Szám: D- 17 - 8/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 11-én 16.30 
órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről.

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

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán     alpolgármester
Hajas István települési képviselő

Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Benedek Andrea képviselő távolmaradását előre jelezte.

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 3 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester javaslatára a képviselőtestület az ülés napirendjét 3 igen szavazattal  -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND:

1./ A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet tervezet
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./ HVB tagok megválasztása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
4./ Törvényességi javaslat
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
5./41/2014. ( VII.17.) határozat módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester      
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./Közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet tervezet
Előadó: 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 3 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – megalkotta  a

 
4/2014. (VIII. 12.) rendeletét

a közterületek elnevezéséről és a házszám
megállapítás szabályairól.

2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázata
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a képviselő-testület tagjai
írásban megkaptak. Elmondja, hogy a támogatást igényelhető az önkormányzat
működőképességének megőrzésére, vagy feladatainak ellátását veszélyeztető helyzet
elhárítására. Javasolja a támogatás iránti pályázat benyújtását a falugondnoki busz beszerzés
áfa összegére és aszociális gyermekétkeztetés fedezésére. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

45 /2014. ( VIII. 11.) határozat

Doba Község Önkormányzata benyújtja igényét a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet
alapján az l.”  (2) bek. a) működőképességük
megőrzéséhez vissza nem térítendő támogatásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, aláírására.
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Felelős: Rendes- Somlai Eszter aljegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.

3./ HVB tagok választása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy előzetes egyeztetés alapján a Helyi
Választási Bizottságba vállalták a tagok a tisztség ellátását. Ismerteti a határozati javaslatot és
kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

  
 46/2014. ( VIII.11.) határozat

Doba község képviselő-testülete a Helyi Választási
Bizottságba Hajas  Károly  –t,  Szabó  György-öt,   
Ihászné Bodó Andrea-t,  Bécsi  Ferencné –t,   Hajas
Istvánné  –t,    megválasztja,  póttagnak  Kertész
Anette Gyöngyi –t és  Bokodi Nikolett  -et választja.
Felkéri a HVI Vezetőjét, hogy nevezettek –
polgármester előtt történő –  eskütételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: 2014. augusztus 31.

4./ Törvényességi javaslat 
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a Kormányhivatal levelét. Elmondja, hogy a
javaslat felhívés a jövőre nézve a képviselő-testület részére. A Képviselő-testület előző évben
elfogadta az önkormányzat vagyonrendeletét, de az éves zárszámadáshoz a vagyon állapotáról
nem készült vagyonkimutatás.  A zárszámadási rendeletet a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé, a rendelethez mellékelni kell a vagyonkimutatást. Az elkövetkező
időben e szerint kell és fognak eljárni.  Ismerteti a határozati javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
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47/2014. ( VIII. 11.) határozat

Doba Község Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának
VEB/004/1247/2014. számú javaslatát megtárgyalta,
az abban foglaltakat elfogadja.
A képviselő-testület az elkövetkezőkben a javaslat 
alapján jár el.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: 2014. augusztus 22.

4./41/2014. ( VII.17.) határozat módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Az elmúlt ülésen hozott határozat szövegezése nem
megfelelő, szükséges pontosítani, ezért javasolja a 41 számú határozat visszavonását és új
határozat hozatalát, melyben a beruházás önálló feladatként, önkormányzati költségvetési
tartalékból valósul meg.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal –  ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

48/2014. ( VIII. 11.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete a  41/2014.
(VII.  17.)  számú határozatát  visszavonja.  A testület
úgy dönt, hogy  Jókai utca járda felújítás, illetve az
Arany János utca padkáztatása munkálatokhoz 2,5
millió Ft –ot biztosít 2014. évi költségvetési tartalék
terhére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 órakor berekesztette.

k.m.f.

          Horváth Zoltán                                 Rendes-Somlai Eszter
           polgármester                                                aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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