
Szám: D- 17 - 10/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 17 
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

                                   Szlottáné Turi Edina               jegyző
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. 

Papp  Zoltán  alpolgármester:  Javasolja  vegyes  ügyek  között  tárgyalni  a  polgármester
munkájának elismerését, jutalmazásának kérdését.

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

NAPIREND:

1./ Szociális célú tűzifa igénylés
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
-  Polgármester munkájának elismerése
-  Csáki Tibor kérelme
-  Bíró József beadványa
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Szociális célú tűzifa igénylés
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Ismerteti  az  előterjesztést.  Javasolja  a  maximálisan
pályázható  54 m3-  t  leigényelni,  önerőt   kell  biztosítaniuk és   a  szállítási  költséget  is  az
előterjesztésben foglaltak szerint.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

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

54/2014. (IX. 30.) határozata

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet ,,a települési
önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárlásához
kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról”  alapján  szociális
tűzifa vásárlás támogatásához benyújtja igényét.
A  Képviselő-testület  vállalja  a  tűzifa  szállítási
költségeinek  biztosítását  a  2014.  évi  költségvetésének
terhére.
A  Képviselő-testület  vállalja   megpályázott  54  m3
tűzifához  kapcsolódó  68580,-Ft  azaz  hatvannyolcezer
ötszáznyolcvan forint önrész kifizetését, valamint a tűzifa
szállítási  költségeinek  biztosítását  a  2014.  évi
költségvetésének terhére. 
A  Képviselő-testület  a  szociális  célú  tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
pályázat benyújtására, aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztést.  Bekérik  több  szolgáltatótól  az
árajánlatokat  ezen pályázati  felhívás alapján.  A Bakonykarszt Zrt.től  érkezett  2013. illetve
2014. évi vízfogyasztással, a kimutatott szennyvíz mennyiségével számoltak a kalkulációknál.
Szükséges  pályázatot  hirdetni,  egy  szolgáltatóval  szerződni,  erről  rendeletet  alkotni.
Amennyiben ezen lépéseket nem teszi meg a község, normatíva megvonásra kerülhet sor. Az
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eljárás,  illetve  a  rendelet  megalkotására  a  közös  hivatal  községei  október  15.-ig  kaptak
haladékot, de törvényi előírások miatt addig nem érkeznek vissza az ajánlatok ,valamint arról
még rendeletet  is kell  alkotnia a testületnek, ezért szükséges a második határozati  javaslat
tárgyalása is. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  az  első  határozati  javaslatával  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

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

55/2014. (IX. 30.) határozata

Doba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  LVII. törvény 44/C. §
alapján  –  figyelemmel  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatási  tevékenység  részletes  szabályairól  szóló
455/2013.(XI.29.)  Korm.rendeletre   –  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére   a
közszolgáltató kiválasztása céljából  pályázatot hirdet.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a
pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.
(A pályázati felhívás  a határozat mellékletét képezi.)
Felelős:  Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki az második határozati javaslatával egyetért,
kézfenntartással jelezze.

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

56/2014.(IX. 30.) határozata

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal
a kéréssel fordul a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz,
hogy a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatást  érintő  helyi
rendelet  megalkotására  biztosított  határidőt  30  nappal
szíveskedjen meghosszabbítani.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést a
Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014.10.14.
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3./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

3.1./Polgármester munkájának elismerése

Horváth Zoltán polgármester: Kéri az alpolgármester urat, hogy ismertesse javaslatát.

Papp  Zoltán  alpolgármester: Az  1994.  évi  LXIV.  törvény  (  a  polgármesteri  tisztség
ellátásának  egyes  kérdéseiről  és  az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról)  4/A.  §  (1)
bekezdése lehetőséget ad a testületnek, hogy  a polgármesternek meghatározott időszakban
végzett  munkája  értékelése  alapján  jutalmat  állapítson  meg.   A jutalom évi  mértéke  nem
haladhatja  meg  a  polgármester  illetményének,  illetve  tiszteletdíjának  hat  havi  összegét.
Javasolja  a  polgármester  részére  224.000,-Ft  összegű  jutalom  megállapítását  a  ciklusban
végzett munkája elismerése képpen.

Horváth Zoltán polgármester: Bejelenteni érintettségét , a határozathozatalban nem kíván
részt venni.

A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul veszi.

Papp  Zoltán  alpolgármester:  Kéri,  hogy  aki  határozati  javaslatával  egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Doba  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  nélkül  -  1
tartózkodással – meghozta az alábbi határozatot:

57/2014. (IX. 30.) határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy   Horváth  Zoltán  társadalmi  megbízatású
polgármester  részére  a  ciklusban  végzett  munkája
elismeréseként bruttó 224.000,-Ft összegű jutalmat állapít
meg.
Utasítja  az  aljegyzőt,  hogy  gondoskodjon  a  jutalom
2014.október 10.-ig történő kifizetéséről.
Felelős:  Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: 2014. október 10.

3.2./ Csáki Tibor kérelme

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A volt fatelep melletti terület , a
096/6 hrsz.-ú pont alkalmas len ilyen tevékenységre ,a rendezési tervben is úgy szerepel ,
hogy ezen célra megfelelő. Körülbelül 1 ha a területe.

Hajas István képviselő: Mindenképp tájékoztatni kell az érdeklődőt arról a tényről, hogy ott
régen szeméttelep volt.
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Papp Zoltán alpolgármester: Az aktuális piaci árat kell megcélozni az ajánlattétel kapcsán,
utána  kell  járni  mennyiért  értékesíthetnék,  esetleg  Pilter  István  a  közös hivatal  építésügyi
ügyintézője segítségükre lehet.

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja tegyenek nyilatkozatot egyenlőre csak arról, hogy a
096/6  hrsz.-ú  területet  értékesíteni  kívánják,  a  konkrét  árajánlatra  térjenek  vissza  egy
következő ülésen. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

58/2014. (IX. 30.) határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a tulajdonát képező Doba 096/6 hrsz.-ú területet
értékesíteni kívánja. 
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
tárgyalásokat folytasson le az ügyben, ajánlatokat kérjen.
Felelős:  Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

3.3./Bíró József beadványa

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja elfogadni a felajánlást.

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Az úrral közölték, hogy csak közjegyzővel tudja hitelesíteni
beadványát, ténylegesen csak ez után tudja az önkormányzat a felajánlását kezelni.

Horváth Zoltán polgármester:  Javasolja határozzanak az elfogadásról,  de vegyék bele  a
határozatba,  hogy közjegyző előtt is ismételje meg ajánlatát Bíró  József, valamint vegyék
bele  a  beadványban  szereplő  tartozásról  való  tudomásukat.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslatával
egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

59/2014. (IX. 30.) határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  elfogadja  Bíró  József  (  szül.:  Tapolca,
1951.07.26. , a.n.: Artner Márai) Doba, Árpád u. 19. szám
alatti  lakos  felajánlását,  mely  szerint  halála  után  a
tulajdonát képező Doba, Árpád u. 19. szám alatti ingatlanat
Doba község Önkormányzatra ruházza át.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelenleg 87.33,-
Ft tartozása van Bíró Józsefnek, valamint felkéri őt, hogy
nyilatkozatát  közjegyző előtt is tegye meg.
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
kapcsolódó nyilatkozatok ,szerződések aláírására.
(Bíró József rendelkezése a jegyzőkönyv melléklete.)
Felelős:  Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17 óra  20  perckor
berekesztette.

k.m.f.

          Horváth Zoltán                                 Rendes-Somlai Eszter
           polgármester                                                aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző

6


