
Szám: D- 17 - 12/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10-én 9 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./ A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  összegyűjtésére,  elszállítására  és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./Közmeghallgatásról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./Kötelező iskolai körzethatárok
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
4./Mezőőri szolgálatról 
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
5./Fogorvosi ellátásról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
6./Önkormányzati tulajdonú autó értékesítése 
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
7./Önkormányzati biztosítás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
8./Köznevelési társulás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Ismerteti  az  előterjesztést.  Javasolja  a  legolcsóbb
szolgáltatóval kötni a szerződést. Javasolja az előterjesztés alapján a határozat tervezeteket
elfogadni, vagyis Temesvári Zoltán egyéni vállalkozóval kössék a közszolgaalti szerződést,
kérjék  a  megyei  kormányhivataltól  a  határidő  hosszabbítást,  és  a  rendelet  tervezetet  az
előterjesztés alapján bocsássák egyeztetésre.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki az első javaslatával egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

64/2014. (XI.10.) határozat 

Doba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
Doba  Község  közigazgatási  területén  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz gyűjtésével,
szállításával és lerakásával 2024. év december 31-ig szóló
időtartamra  Temesvári  Zoltán  egyéni  vállalkozót  (8460
Devecser, Arany J. u. 18.) bízza meg 3.200 ,- Ft/m3 + Áfa
(azaz háromezer kétszáz + Áfa) áron.
Doba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megbízza  a  polgármestert  a  közszolgáltatási  szerződés
aláírásával.
Felelős:  polgármester
Határidő: 2014. november 14.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  a  második  javaslatával  egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

65/2014. (XI.10.)  határozat 

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
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Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.
Felelős:   jegyző
Határidő: 2014. november 14.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  a  harmadik  javaslatával  egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

66/2014. (XI.10.)  határozat 

Doba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésére  irányuló
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetével egyetért.
A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  rendelet-
tervezetet  kötelező  véleményeztetésre  küldje  meg  az
illetékes  környezetvédelmi  igazgatási  szervnek,  és  a
Vízügyi  Igazgatósághoz,  valamint  tájékoztatásul  a
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak. 
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

2./Közmeghallgatásról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: mint  minden  évben  idén  is  kötelező  a  közmeghallgatás
megtartása. Javasolja december 5.-én 18 órára meghirdetni időpontját.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  a  javaslatával  egyetért,  kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

67/2014. (XI.10.)  határozat 

Doba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy
dönt,  hogy  2014.  december  5.  napján  18  órakor
közmeghallgatást tart.
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a lakosság
és  a Rendőrség értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: 2014.12.05.
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3./Kötelező iskolai körzethatárok
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a megadott körzethatár
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  a  javaslatával  egyetért,  kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

68/2014. (XI.10.)  határozat 

Doba Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy
dönt,  hogy  a  település  teljes  közigazgatási  területére
vonatkozó  felvételi  körzet   -  kötelező  felvételt  biztosító
iskola  :  037064-  Noszlopi  Német  nemzetiségi  Általános
Iskola 8456 Noszlop, Sport tér 1.  - t elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014.11.28.

4/Mezőőri szolgálatról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Javasolja  hozzanak  létre  mezőőri  szolgálatot.  Ehhez
rendeletet  kell  alkotni  a  szolgálat  szabályairól,  ezt  a  szakigazgatási  szerv  felé  szükséges
bejelenteni. A bejelentés után negyedévente lehet a fenntartáshoz hozzájárulást igényelni. A
vonatkozó  előírásokat  az  1997.  évi  CLIX.  törvényé  s  a  29/1998.  (IV.  30.)  FM  rendelet
tartalmazza. 

Császár Balázs képviselő: A támogatás hogy történik, ez is pályázat?

Horváth  Zoltán  polgármester: Ez  lényegében  nem pályázat,  csupán  le  kell  igényleni  a
támogatást, valamint a törvényi előírásoknak megfelelni. A megalakítást költségének 50%-át,
legfeljebb ötszázezer forint térítenek meg. A működés során felmerülő költségek (személyi és
dologi)  50%-át,  de  legfeljebb  90e  Ft-ot  lehet  havonta  igényelni  negyedéves  bontásban.
Bekerülési  költsége körülbelül bér és járulékaira  150 e Ft, üzemanyag és egyébre 30 e Ft
havonta.  A  működés  költségeinek  fedezetére  támogatást  a  hegyközség  és  a  környező
szervezetek is biztosítanák, hogy az érintettektől ne kelljen hozzájárulást beszedni.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Javasolja  határozzanak  arról,  hogy  mezőőri  szolgálatot
kívánnak  létrehozni  2015.01.01.  napjától,  a  végrehajtás  előkészítésére  pedig  kérjék  fel  az
aljegyző asszonyt a következő ülésre. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással
jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
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69/2014. (XI.10.)  határozat 

Doba Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  úgy
dönt, hogy 2015.01.01. napjától mezőőri szolgálatot kíván
létrehozni. 
A képviselő-terület felkéri az aljegyzőt, hogy a következő
ülésre  készítse  elő  a  szolgálat  létrehozáshoz  szükséges
önkormányzati jogszabályi hátteret.
Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző
Határidő: folyamatos

5./Fogorvosi ellátásról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Ismerteti,  hogy  megkeresés  érkezett  a  nagyalásonyi
fogorvostól, ki a körzeti fogorvosuk, hogy a könnyebb és gyorsabb ügymenet elérése céljából
bízzák meg a nagyalásonyi polgármestert – Csöngei Gábort -, hogy aláírhasson a fogorvosi
körzethez tartozó települések tekintetében a körzetre vonatkozó szerződéseket, eljárhasson a
kapcsolódó ügyekben. Ennek nem látja akadályát, de azt foglalják határozatba, hogy fizetési
kötelezettséget keletkeztető dokumentumokat ne írhasson alá.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

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

70/2014. (XI.10.)  határozat 

Doba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete
felhatalmazza  Csöngei  Gábor  Nagyalásony  község
polgármesterét  a  fogorvosi  feladatellátással  kapcsolatos
szerződések,  nyilatkozatok  aláírására,  valamint  arra,  hogy  a
fogorvosi körzetet érintő ügyekben eljárjon.
Az aláírt szerződésekről szükséges Doba Község Önkormányzat
Képviselő- testületét tájékoztatni.
Fizetési kötelezettséget megállapító döntésekre a felhatalmazás
nem vonatkozik. 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6./Önkormányzati tulajdonú autó értékesítése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Már többször szóba került, hogy a régi falugondnoki autót,
melyet már pályázati fenntartási kötelezettség nem terhel értékesítsék és vegyenek helyette
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 esetleg két kisebb személyautót, mely fenntartása is olcsóbb lenne, kihasználhatósága pedig
sokrétűbb.  E  mellett  a  falugondnoki  szolgálatot  természetesen  az  új  autóval  látja  el  a
falugondnok. Ajánlatokat keresett az autóra, melyre kettő érkezett az előterjesztés alapján, a
legjobb a 3.200 e Ft volt. Ezen összegből be tudnának szerezni két személyautót. Az egyik
lehetne egy személyautó,  a másik pedig egy olcsóbb terepjáró a már megtárgyalt  mezőőri
szolgálat  működtetéséhez.  Ehhez   szükség  van  egy  megbízható,  terepre  alkalmas  autóra.
Mivel mindenképp jobb ajánlatot kapnak ,ha az eladáshoz kapcsolják az autók vételért, ezért
javasolja egyszerre dönteni ezen ügyekben.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Javasolja  tehát,  hogy  értékesítsék  a  LLH039  forgalmi
rendszámú autót  3.100.000,-Ft-ért.  Kéri,  hogy aki  a  javaslatával  egyetért,  kézfenntartással
jelezze.

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

71/2014. (XI.10.)  határozat 

Doba Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy eladja a tulajdonát képező  LLH039 forgalmi rendszámú
renault trafic típusú autót 3.100.000,-Ft összegért Szabó 99 Kft.
(8448 Ajka, Fő út 131/A.) részére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth  Zoltán  polgármester:  Javasolja,  hogy  az  önkormányzat  vásároljon  két  autót  ,
melyekre  3.200  e  F-tot  biztosítsanak,  valamint  a  mezőőri  egyszeri  támogatás
beleszámolásával  3.500  e  Ft-ot.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslatával  egyetért,  kézfenntartással
jelezze.

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

72/2014. (XI.10.)  határozat 

Doba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  kifejezi
abbeli  szándékát,  hogy  vásárolni  kíván  két  személyautót
mindösszesen 3.500 e Ft összegért. 
Az egyik autónak alkalmasnak kell lennie a mezőőri szolgálati
feladatok ellátására. 
A  képviselő-testület  felhallhatatlan  a  polgármestert,  hogy
ajánlatokat szerezzen be és eljárjon ezen ügyben.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

7./Önkormányzati biztosítás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester: Megkeresés  érkezett  egy  biztosító  társaságtól,  hogy
takarékosság  jegyében  kössenek  biztosítást  a  polgármesterre,  mely  biztosítás  lejártával
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kiváltható lenne az esetleges úgymond végkielégítése a polgármesternek, ha nem választanák
újra öt év múlva. Ez valamivel olcsóbb lenne mint a végkielégítés összege, valamint nem egy
összegben terhelné meg az önkormányzatot.

Császár Balázs képviselő: Szerinte erről még korai beszélni.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Javasolja  akkor,  hogy  térjenek  ki  ezen  kérdésre  az
elkövetkező ülések valamelyikén.

A Képviselő-testülete a javaslattal egyetért.

8./Köznevelési társulás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti, az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

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

73 /2014. ( XI. 10.) határozat

1.  Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Somlóvásárhelyi   Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás
Társulási  Megállapodását  az  előterjesztés  mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
2.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a
fenti  döntésről  értesítse  a  Somlóvásárhelyi   Köznevelési
Intézményfenntartó  Társulás  elnökét,  valamint  a  Társulási
Megállapodást aláírja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 1./ azonnal    2./ folyamatos

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 10  óra  30  perckor
berekesztette.

k.m.f.

          Horváth Zoltán                                 Rendes-Somlai Eszter
           polgármester                                                aljegyző

Szlottáné Turi Edina
jegyző
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