
Szám: D- 17 - 9/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én 13 
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
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
képviselő-testület 3 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
Javasolja a vis maior pályázata benyújtását is felvenni a vegyes ügyek közé.

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

NAPIREND:

1./ Közös Hivatal I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Önkormányzat I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
-  Bakonykarszt Zrt. Gördülő ütemterve
-  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
-  Hulladékgazdálkodási k.sz.-ről szakmai állásfoglalás
- Vis Maior benyújtása
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./  Közös Hivatal I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a képviselő-testület tagjai 
írásban megkaptak.  Ismerteti a határozati javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartás-
sal jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül – meghozta az alábbi határozatot:

49/2014. (  IX. 15.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete a Somlóvásárhe-
lyi  Közös Hivatal  2014. évi I.  első féléves költségvetési
beszámolóját elfogadja.
( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

2./ Önkormányzat I. féléves költségvetéséről beszámoló
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  Ismerteti a határozati javaslatot,
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért.

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

50/2014. ( IX. 15.) határozat

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  az Önkormány-
zat  2014.  évi  I.  féléves  költségvetési  beszámolóját  elfo-
gadja.
( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
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3./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

3.1./ Bakonykarszt Zrt.Gördülő ütemterv

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a tervet az előterjesztés alapján. Kéri, hogy aki a ja-
vaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

        51/2014. ( IX. 15.) határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  határo-
zat melléklete szerint elfogadja a Bakonykarszt Zrt. által 
üzemeltetett  víziközmű-rendszerek,  a  ivóvíz-szolgáltatás  és
szennyvízelvezetés  és  –tisztítás  vagyonelemeinek  2015-2029.
évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.  
Megbízza a Bakonykarszt Zrt.-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési
tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra nyújtsa be.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester, 
             BAKONYKARSZT  Zrt vezérigazgatója   
Határidő: 2014. szeptember 15.

3.2./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a határozati javaslatot.  Javasolja, hogy
az önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Javasolja a határozati ja-
vaslat elfogadását.

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

52/2014. ( IX. 15.) határozat

Doba Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  csatla-
kozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához.
A  testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. október 01.
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3.3./Hulladékgazdálkodási k.sz.-ről szakmai állásfoglalás

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a kiküldött állásfoglalást. A Földművelésügyi Minisztéri-
um a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  szerződések kapcsán tette  meg  állásfoglalását  KfF-
1373/2014. iktatószámon. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét, elfogadását.

A testület részéről észrevétel nem érkezett. 

A tájékoztatást a testület tudomásul vette, tartalmát elfogadta.

3.4./Vis Maior benyújtása

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a hétvégi esőzés következtében  Somló-hegyi utak
egy részére vis maior pályázatot szeretne benyújtani az önkormányzatot ért káresemény enyhítésére
úthelyreállítás címen. Kiosztja az előterjesztést, majd ismerteti szóban tartalmát.

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

53/2014. ( IX. 15.) határozat

1. Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
2014. szeptember 14-én tetőző, de addig is folyamatos természeti  erők
által  okozott  károk  helyreállításának  támogatására  az  önkormányzat
tulajdonában lévő hegyi  utak helyreállítási  munkálatainak fedezetére  a
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet  2/A §. (1) bekezdés b) pontja alapján vis
maior támogatást igényel. 
2. A helyreállítással  érintett  ingatlanok:  1549/1,  1572/2,  1418, 1612/1,
1613, 1322/1, 1535 hrsz.-ú utak .
3. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
2.000.000-Ft,  amelynek  fedezetét  az  önkormányzat  részben  tudja
biztosítani  10%-os  sajáterő  vállalásával,  mivel  teljesítőképességét  a
felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja.
4. A káresemény forrásösszetétele:

saját forrás:                                200.000,-Ft              10% 
egyéb forrás :                                        0 ,-Ft               0%
vis maior támogatási igény:   1.800.000,-Ft               90%
források összesen:                  2.000.000,-Ft             100%

5.  Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,
hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
6.  A  bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  Önkormányzat
biztosítással nem rendelkezik, biztosítási összeget nem igényelt.
7. A károsodott utak közlekedési célt szolgálnak. Az önkormányzat más
vagyontárggyal feladatát nem tudja ellátni.
8.  A  Képviselő-testület  a  saját  forrás  összegét  a  2014.  évi
költségvetéséről szóló 1/2014(II.14.) rendeletében biztosítja.
9.  Az Önkormányzat  a  károsodott  épületet  a  költséghatékonyság  és  a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel állítja helyre.
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10. Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  az igénybejelentés
benyújtására  és  a  helyreállítási  munkákhoz  a  szükséges  szerződések
megkötésére.
Felelős: Horváth  Zoltán polgármester
Határidő: 2014. szeptember 21.

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 13 óra  30  perckor
berekesztette.

k.m.f.

          Horváth Zoltán                                 Rendes-Somlai Eszter
           polgármester                                                aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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