
szám: D- 7-3 /2015.

Jeqyzőkönyv

Ké§zültl Doba Önkoímlínyzat Képviselő{estületének 20 t 5. február 1 l -én 14 óra kezdette]
n]eg]anott n) il\ ános üléséröl,

Ülés helve: Képvise]ő-testület hivatala
8482 Doba, Kossuü u, 10,

Jelen vamak: Horváth Zo|tán polgármester
PappZoltán alpo]gármester
Bajczi Norbert.
Császár Balázs.
Sikos Géza képviselók.

Rendes - Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tibomé j egyzőkönywezető

Lakosság részéről megielent: 0 fő

Horváth Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, külön köszönti a
aljegyzőasszonyt, jegyzókön}"Wezetőt. Megállapítja, hogy az 5 testületj tagból 5 fij
meg|elent, az ülés határozatképes, aá megnyitja. Javaslatot tesz az üés napirendjeré,

Doba onkormrinyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavázat és tartózkodás
nélkül- az alábbi napirendet fogadja el:

I.1 Az őnkoímányzat2ol5. évi költségvetéséról
Előteljesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Köáeúletek tisáán tartásfuól
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3,/ Szociális rendeletról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármestel
4./ Együttmúködési megállapodás a mezöőri szolgálatról
Előterjesztő: Horváth Zoltín polgármester
5,/ Megállapodá§ a települési ügysegédi feladatok ellátrisára
Előterjesaő: Horváü Zoltán polgármester
6./ Közös Hivatal költségvetési hozzijárulásról és a dolgozók il]etménykegészítéséről
Előterje§Ztő: Hon áth zoltán polgármestel
7./Belső elIenőzési intézkedési terv
Elótedesztő: Hoíváü Zoltin polgármester
8./ Vegyes ügyek
Előte{esztő: Horváth Zoltán polgárme§tel
- Doba Jövőjéért Egyesiilet támogatási kéTelme



- Polgármester szabadságterve
- VíZmúvagyon vagyonéfi ékelés
- Bonjt Egyesúlet elszámolása
- Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetési tcrvezete

NAPIREND TÁRCYALÁSA

l./ Áz önkormányzat 2015, évi költségveté§éról
Előterjesztól Horváth Zoltán po|gárrnester

Horváth Zoltán polgármestcr: I§merteti aZ Ónkormányzat 2015, évi költségvetéséról szóló
rendelet tervezetet, Ké a testület véleményét. javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Hon,áth zoltán polgármester: Kéri, hogy aki az önkomriinyzat 20] 5. évi kö]tségvetéséről
§zóló rende|etet elfogadja. kézfennta ássa] jelezze.
Doba onlormányzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tafiózkoclás
nélkül - megalkotta az

l / 2015. (Il. 16.) rendetet

az Onkormányzat 2015. évi költségyeté§éről.
( RendeIet a je§/zókónyv melléklete)

2./ közterületek tisztán tartá§áról
Elóterj€sztő: Horváth zoItán polgárme§ter

Irorváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az önkormán}zat köteiezó feladata a
köáedletek tisáán tartrisa, ene eddig is nagy gondot fordított az önkormányzat, Több izben
történt felszólíás. A Kormányhivatal kötelező Iendelet alkotási kötelezettséget írt elő,
amelynek eddig nem tettek eleget, ezért a törvényességi felhirásnak eleget kell tenni és a
rendeletet meg kell alkotni, azonban ehhez még sziüséges egy szakiatóság véleménye, mely
megkéIésre került, de még nem érkezett meg-

kérdés. hozzíszóllís nem volt.

Horváth Znltán polgárme§t€ri Kéri, hogy a hatifuozati javaslattal egyetért, kéZfenitaíással
jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nelkül - meEliozt-a az alábbi haláro,/atol:

6/2015. flL 11,) Kt. határozat

Doba Község Öntormányzat Képviselő-
testülete a Veszplém Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhiv.isát megtlírgyalt4 aZ abban
foglaltaklQl egyetéfi.



A felhívás a mulasztásos törvénysértés
negszüntetésére irán}ult a hulladékró] szóli)
20] 2. évi Clxxxv. tv. 88.§ (4) bekezdés c)
pontia alapján.
A képviselő{estület kótelezettséget vállal.
hogy a rendeletet a megadott határidóig
megalkotja.
Felelős: polgármesterjegyző
Határjdó: 2015. március 11,

3./ Szociális rendeletről
Előterjesztő: Horváth zoltán polgár.me§ter

Horváth Zoltán polgárme§ter: Elmondja, hogy egyes pénzbeli és természetbeni szociális
ellátisok rendszere mlírcius l_tól jelentősen nregvátozik. Vannak je]enleg haáskörök,
amelyek átkeriilnek a járási hivatal hatáskörébe, ezért a szociáis rendeletet új formába kcll
önteni, és erlől rendeletet kell alkotnia az önlrormányzatnak, A rendelet-tervezetet a
képviselő-testület megkapta, kéri a testület véleményét, j avaslatát.

Kérdés, hozzás,lólás nem volt,

Horváth Zoltán polgárme§ter: Kéri, hogy a rendelet ten ezet ellbgadásával egyetéí,
kézfenntartással jelezze.
Doba onkormrinyzat Képviselő_testülete 5 igen szavazattal * ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az

2 / 2015. flI. 16 ) rendelet

az esle§ szociális ellátások §zabályozásáról.
( R€nde|et a jes/zőkön}v melléktete)

4./ Es/üttmúködé§i megállapodá§ a mezőóri szolgáIatról
Elóterje§ztő: Horváth zoltán polgárme§ter

Horváth Zoltán potgárrnester: Elmondja, hogy létrehoáák a mezőőri szolgáatot AZ álásra
a pályázat kiirá$a kerüt. a feladatokat a községben élő fiatalember fog|a ellátni, akinek a
munkátatója Doba polgármestere lesz. SomLószőlós Öntormful}zata a február 4-i ülésén úgy
döntöft, hogy a mezőőri feladatokat Doba öntormányzatával közösen kívánja el]átni. 50-50 %
arrányban. Somlószőlős kérése az, hogy a mezőőr a feladatainak ellátrisriról havonta számoljon
be, Javasolja az együttrnűködési megálapodás megkötését.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Hofváth Zoltán polgárme§teri Kéri, hogy a megálapodás tervezet elfogadásával egyetért,
kézfenntartlíssal j elezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil - meghozta a



5./ Megállapodás a települósi ügrsegédi fe|adatok ellátására
Elóterje§ztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Az előzőekben már éíintették, hogy bizonyos szociális
hatásköTök átkerülnek a járási hivatal hatáskőrébe, Hogy a lakosoknak ne kelljen mindenéfl
I)evecserbe ntazí]i, ezéít a járási hivatal üg),segédi feladatok ellátásáTa elkészített egy
megá]lapodást és minden önlormányzatot, ahol van kirendeltség besorolt. Dobán hétfói
napokon lesz ez az ügyfélfogadás 12-tő1 % I-ie, ahol ügyeket nem lehet intézni, de
kérelmeket lehet leadni és kéIdéseket feltenni. Egy irodahclyiséget kell ere az irlőre
biztosítani. Ez segítség a község lakosainak, A megállapotlás március 1-tól hatályos. Javasolja
a megállapodás megkötését és akj ezzel egyetért kézfenrrtartással jelezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testii]ete 5 igen szavazattal ellenszavMat és tartóZkodás
nélkül - meghoáa a

7 D015. (I. 11.\ határozat

Doba Község Önkonnránlzat Képviseló-
testülete úgy dönt. hogy a mezóőd feladatok
ellátására Somlószólős köZséo
Önkormányzatával megállapodást kö;
2015.03,0]. napjával.
A képvisclő{estü]et felhatalnazza a
polgámester a megállapodás aláírására.
(A megáIlapodás a jegyzókön)y melléklete.)
Felelős: Horváth Zolüín polgármcsteri
Hatriridő: folyamatos

8/2015. oI. l1.) határozat

Doba Község Öntormányzat Képviseló_
(estüIele úgy dönl. hog] a Ve§Zprém meg)ei
Kormányhivatal részéTe települési ügysegédi
feladatok ellátására Doba" Kossuth u. 10. szánr
alatti polgármester iroda helységet jelöli ki,
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármester a megálapodás aláirására.
(A megállapodás a jegyzőköo}.,. melléklete.)
Felelős: Horvárh Zoltán polgármesteri
Határidő: 20] 5. március 0l.

6./ Közös Hiyatal költségvetósi hozzájárulá§ról és a dolgozók i|Ietménykiegé§zíté§éról
Elóterje§ztő| Horváth Zoltán polgármester

IJoItáth Zoltán polgárme§ter: Ismerteti az e]öterjesztést. a hatfuozati ki\onatot, Kéri a
testület véleményét, javaslatát.

Sikos Géza képviselől Ó tartózkodik, nem tudia, hogy kell-e ennyi ember a feladatok
e]látására.



Hoi"r,áth Zolúán polgármester: Mindcn feladata egy ember jut. ő nap
menn),,i a munka. Javasolja a határozati j avaslat elfogadását.
Doba ontormányzal Kópviselő_tcstülete 4 igen szavMatta] ,
cllenszavazat nélkül meghozta aZ alábbi határozatot:

mint nap látja, hogy

1 tartózkodással -

7./ Bel§ő ellenórzé§ intézkedési terv
Előterje§ztő| Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgárme§tcri Ismelteti az ellenőízési teNet, azt elfogadásra javasolja.
Keri. hog1 aki ajaraslanal ets}etert ké,. [eru,]lfiá§§a I jeIe//e
Doba onlormiinyzat Kep\ jse lö-testülete 5 igen szavazattal tallóZkoclás és ellenszavazat
nélkül meghoáa aZ alábbi határozatot:

9/2015, íII. 'l1.) határozat

Doba Onlormányzat Képviseló-tesülete úgy dönt.
hogy
1. a Somlóvásárhelyi Közös Ölrlormányzati
Hivatalnál foglalkoztatott köZtisztvisclók lo%-os
illetménykiegészítését elfogadja.
2. a Somlóvásárhclyi KöZös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi működéséhez 201,1. január 1-jei
lakosságsziim arányos an hozzájáLtll.
A hozzáJáír]lás összege 733,500 Ft/év 489 fő
laIossal sámolva, amelyet trirgyé! junius 30-ig
átutal a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati
Hivatal számlájrila.
Felelős: llorváth Zoltán polgármester
Hatíridő: 20l 5, június 30.

l0 /2015, í . 11.) határozat

Doba On}ormán}7al KepviseIó_le§lülcle úg}
dönI. hog) a,, önkormán),,at belsci ellenórzési
intézkedési ter,,ét e]fogadja.
(Az intézkedési teN a jegyzőkön}"r'
melléklete.)
Felelős: Horváth zoltán polgifumester
Határidő: azonnal

8./ veg] es üs/ek
Elóterjesztő: Horváth Zo|tán polgárme§teí

8,1./Doba Jövójéért Eg],,€§ület támogalási kérelm€
Horváth Zoltán polgármester: Doba Jövöjééít Egyesület benyújtotta elsziimolásál, amelyet



elfogadásra javasol, Az Egyesület egyben támogatási kérelemmel foldult az önkomáí}Zát
felé. kérelmiikben 100 e Ft támogatást kémek, Javasolja. hogy aZ egyesüIetet ]50000 Ft
összegű támogatásban Tészesítse aZ önl<ormányzat,

C§á§zár Balázs képviselő: Javasolj4 hogy pályáZatokkal lámogassák aZ egyesiiletet.

Papp Zoltán alpolgárnrester| Véleményc szerinl át kcllcne venni aZ egyesület vezetését.
meft igy szakemberek scgítségével tudnának pályázatokat ben),úitani. és könnycbbcn hozzá is
iuürának a pályázatolihoz,

Horváth Zoltán po|gármcst€r: Javasolja. hogy az Egyesület 150 e Ft összegú tánogatásbal
részesítsék. Kéri, hogy aki ajavaslattal egyetért, kézfenntaftással ielezze.
Doba Önkormányzat Képvi§elő-testúlete 5 igen szavazattal - ellensza.azal és tartózkodás
nélküi meghozta a

l l/2015. 0I. 11.'l határozat

Doba Önkormányzat Képvise]ó_testülete úgy
dönt, hogy a Doba JövőjééIt Egyesület 20]4,
ér,i tamogatásának elszámo]ását elfogadja. Az
egyesület részére 2015. évi múködéséhez
l 50,000.-Ft támogatást n}.tljt.
A képviseló-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés
aláírására,
Felelős: Horváth Zoltiin polgármester
Határidő: folvamatos

8.2./Polgárme§t€r szalradságterv€
Horváth zoltán polgárme§ter: Ismelteti. hogy a MagyaloÉzág helyi öItl(ormányzatáról
szóló2ol l. évi CLXXXX. tön ény 225lC § alapján február 28-ig szabadságten ét a
testü]etnek jóvá kell hagynia.

Rendes-somlai Eszter aljegyző: : A törvény alapján ,. (1) A főállású polgámester évi
huszonöt munkanap alapszabadságra és tizenirégy munkanap pótszabadságla jogosult,
(2) A polgármester elóterjesztésére a képvi§eló-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgiirmester szabadságának ütemezését, A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell Liadni, valamint igénybe venni, A polgármester a szabadság
igénybevételérő| a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztada. A polgámester a
szabadságot aZ ütemezéstől eltéTóen csak előre nem látható, Iendkívü]i esetben, vagy aZ
igénybevételt megelőzően legkésóbb tizenöt nappal megtett elózetes bejelentést követően
veheti igénybe,
(3) Minden év janurir 31-ig a jegyző átal vezetett nyi]vántartás alapján meg kell állapítani a
polgfumestel elóző évben igénybe vett szabadságlínak mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgámestemek a szabadságot az esedékesség évében. de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venrri vagy kiadni.
(5) A foglalkoáatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságrfua az (1)-(4) bekezdésben
foglaltak vonatkoznak azzal az eltáéssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hag),ja
jóvá, és a szabadságot a polgárme§tel adja ki. "
A testüI€t lészéről hozzászólás nem történt-



Horváth zoltán Dolgármester: lsmerteti
kézferrntartással j elezze.
Doba Önlormán}zat Képviselő-testülete 5
nélkül meghozta az alábbi hatiTozatot:

szabadság terl,ét, Kéri. hog_v- aki eá elfogadia.

igen szavazattal - ellenszavazat és taítóZkodás

l2nols. ( |1.11.) határoz^t

Somlószőlős Önlormányzat Képviseló-tcstülete úg,v dönt,
hogy Horváth Zo]tán polgfumester 2015. évi
szabadságtervét, szabadságának ütemezését - jóváhagyja.
(A ten, a jeglzőkönl.v mellélete,)
Fclelős: Horváth Zoltán polgfumestel
Hatrtidő: 201 5. febnráI 28.

8,3./ Vízművag;ron vagyonértékelós
Hort áth Zoltán Dolgárme§teri I§mefieti az előterjesáést, Hosszú távú beruháásokat
tartalmaznak a hozzájárulási összegeke, ezeket a lakos§ágra a rezsicsöktentés miart nenl léhet
ráterhelni,. Az eszközhaszíálaíi díj 439 e Ft, ebből 428 e Ft lesz a vagyonértékelés becsült
költsége.

A tesület részéről hozzászólás nem történt.

Horváth Zo|tán Dolgárme§ter: Javasolja elfogadni az előterjesaésben fogla]takat, Kéri,
hog1 ali ezu el egyeten lézlemtanással jeIezze.
Doba Onlormányzat Kép\ iselö-testülete 5 igen szavazattal ellenszayazat és tartózkodás
néIkül meghoáa az alábbi határozatot:

l312015. ( .l l.) határozat

Doba Község Ónkormányzata Képviselő{estülete, mint a 11_
257"19-1-004-01-11 MEKH kóddal rendelkező 40. sorszímú
Somlósző]ős, Dob4 oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó
viziköziű-rendszer Ellátásért Felelőse. megtá_rgyalta a
vizközrnú-rendszer vagyonéitékelésére vonatkozó napirendi
pontot.
A vízilözmú-szolgáltanisról szóló 20tl. évi cclx. Törvény
78,§ (1) bekezdése szerinti vagyonértéke]é§i kötelezettség
teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 2,1/2013, (V. 29.) NFM
Iendelet 2.§ (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Yíz -
és csatomamú zfutkörűen Múködő Részvén}társaság tedletén
egység elvek alapján, egységes vagyonértékeiés készüljön, a
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket
tafta]mazó Együttműködési megáIlapodást az ÖDkormányzat
nevében ílja alá,
Felelős: Horváth Zoltán polgármeste.
Határidő: folyamatos



Honáth Zoltán polgárme§ter: Javasolja elfogadni aZ előtedesztésben foglaltakat. Kéri.
hogy aki czzel egyetért kéZlénntartással .ielezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülele 5 igen szavazattal elleDszavazat és tartóZkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1,1/2015, ( II.11.) határozat

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-
10870-1-001_00-13 MEKH kóddal rendelkező 79. sorszámú
Doba szerutyvizelvezető és -tisztító rendszer Ellátásáéí
Felelőse. megtárg],alta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesáési Ten, elkészitésére vonatkozó napirendi pontot.
A víziközmú_szolgátatásról szóló 2011, évi CCIX. Tönény
1l.§ (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tenvel
kapcsolatos kötelezettségek végrehajtisa érdekében a
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgiármestert arra, hogy
hatalmazza meg a BAKoNYI{,ARSZT víZ - és Csatomamű
Zfulköúen Működő Részvén}-tlírsaságot a Gördülő Fejlesztési
Terwel kapcsolatos önkormiinyzati kötclezettségek
t€]jesítésével.
A meghatalmaás terjedjen ki arra, hogy a BAKONYK{RSZT
zl1. a yonatkozó Terveket készítse el és a vksztv, valamint az
58/20l3, (ll, 27.) Kom. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követóen, a 2016_2030. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Mag),ar Energetikai és
közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra
irrinyuló eljárásban képviselje az önkormányzatot,
Felelős: Hon,áth Zoltán polgáTmester
Határidő: 1blyamatos

8.4./ Borút E§le§ület eIszámolása
Horáth Zoltán polgármester: Ismeíteti az egyesület e]szímolását. Javasolja, elfogadni.

A testület részéről hozzászólás nem töItént.

Horváth Zoltán polgármester.: Javasolja elfogadni, Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő{estülete 5 igen szavazaltal - ellenszaYazat és tartózkodás
néllül megho4a a

15/2015. (tL 1l.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő{estiilete úgy
dönt, hogy a somló és Kömyéke Borút
Egyesület (Devec§er, Petőfi tér 5.) 2014. évi
tlímogatásának elszrámolását elfogadja.
(Az elszímolris a jegyzókön}.\, melléklete.)
Felelős: Horváü Zoltán polgármestel
Haáridő: folvamatos
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Hortálh Zoltán polgáIme5ter; J.i\aso]ja e]ii.sldnj. }'ól;, ]r.]!\ Itli a ií\irs].illill .!\cle].:.k_ i.,|ü ,. ,r. .,,| .i., _/,.,

Doba. ()nliolllánlzal Ké p\ isa]o-lestíi]e1. . i_en szur.r,ll .,' .ll.,,, ,,.,r", É\ 1arrir7kodiil . |"ü, . n|.,, l,,/|J J

l6/20l5, (I l. 1l.) haíáro7at

Doo" Ö,,].n.r,.l )z.lt l,efr,.cIn-te,til, e L,.,r
onl . ho!\ "w Al.rp",nlr, lrlt",i Közr",r
íNoszlop. Dn,,.o (\, u -i) :u]., e,,
költség!etési ten,eZetét e]fugedir
A terYezet ajeg)Zőkőn}. ln-"]]Jk]",.,
Icle'o,: Hunátll,/ol,an polr.an,le\ c.
Hataridój fo]\ amato§

Hor\,áth Zoltán polRiimlestel
berekesáette,

a képvise]ó_testü]e1 nl,ihános ülését 14 óra 45 perckor

Knrf

,.:-/<'
Réndes _ somiai I§zler

3ljeg}ző

s

,/-),
,,,/-,-. 1:'_:=>"!,_ _-.

Honá!]t Zoliá. 
- 

-,--'/'
po]gáímester

:

z]o1tál]é,T!riEdüla


