
Doba Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Szám:    D-37 - 12/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba  Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 27 -én 18.00
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán alpolgármester
Benedek Andrea települési képviselő
Hajas István              települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program  Horváth Zoltán polgármester
 

2./ Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása Horváth Zoltán polgármester

3./ Noszlop Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodása Horváth Zoltán polgármester 

4./ Védőnői körzethatár  Horváth Zoltán polgármester
  

5./ Vegyes ügyek  Horváth Zoltán polgármester
  

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény értelmében minden települési önkormányzat öt évente 5 évre
szóló helyi  esélyegyenlőségi  programot  fogad el.  Ezt  a programot  az önkormányzatoknak
2013. július 1-ig össze kell  állítaniuk ahhoz, hogy pályázatot tudjanak benyújtani.  A helyi
esélyegyenlőségi program és az intézkedési tervek július 1-től a hazai és uniós pályázatok
elengedhetetlen feltétele az intézmények számára. Javasolja a helyi esélyegyenlőségi program
és helyi esélyegyenlőségi terv elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Doba  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:
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77/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozat

Doba  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Helyi  Esélyegyenlőségi  Programot  és  Helyi
Esélyegyenlőségi Tervet elfogadja.

(A HEP a jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2013. június 30.

2. Központi Háziorvosi Ügyelet Társulási Megállapodása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth Zoltán polgármester:  Az előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták.  A
társulási megállapodás elfogadását javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán  polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a  javaslattal az szavazzon.

Doba  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

78/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozat

Doba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Devecseri  Központi  Háziorvosi  Ügyeletet  Fenntartó
Társulás  Társulási  Megállapodását  az  előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a társulási megállapodást aláírja.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos

3./ Noszlop Környéki Önkormányzatok Társulási Megállapodása  
Előadó: Horváth Zoltán polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.
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Horváth  Zoltán  polgármester:  Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták.
Javasolja  a  Noszlopkörnyéki  Önkormányzatok  Feladatellátó  Társulás  Társulási
Megállapodásának elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal az szavazzon.

Doba  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

79/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozat

1./Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
Társulási Megállapodását jóváhagyja.

2./A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy a társulási megállapodást aláírja.

(  A  Társulási  Megállapodás  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi)
 
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő:  azonnal

4./ Védőnői körzet
Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné Turi Edina jegyző: Elmondja, hogy a Járási Népegészségügyi Intézet az országos
tisztifőorvos  központi  utasításra  –  a  működési  engedélyek  elektronikus  nyilvántartásában
történő  adattisztítással  összefüggésben  -  adatszolgáltatást  kért  arra  vonatkozóan,  hogy  az
önkormányzat az ellátási területről szóló önkormányzati határozat számát küldje meg, mert a
védőnői  működési  engedélyek általában nem tartalmazzák a  képviselő-testületek  döntését.
Erre vonatkozóan nem találtak ilyen döntést. A védőnői területhez Somlószőlős, Somlóvecse
és Doba tartozik.  Javasolja, hogy a védőnői terület  vonatkozásában a képviselő-testület  az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében
hozzon  határozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  területi  védőnői  ellátás  Somlószőlős,
Somlóvecse és Doba közigazgatási területére működésileg kiterjed, székhelye változatlanul
Somlószőlős. Kéri a javaslat elfogadását.

 

Doba  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:
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80/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozat

Doba  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2)
bekezdésében  foglalt  feladatkörében  úgy  dönt,  hogy  a
Somlószőlősi  Védőnői  Szolgálat  működési  ellátási
területének – a jelenleg ellátott Somlószőlős, Somlóvecse
és  Doba  körzetre  kiterjedően  -  Somlószőlős  település
közigazgatási  területét  meghatározza  és  a  körzet
székhelyének Somlószőlős települést állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Köztisztviselők Napjának támogatása

Horváth Zoltán polgármester:  Elmondja, hogy 2013. július 1-je a Köztisztviselők Napja.
Ezen alkalomból a köztisztviselők kiránduláson vesznek részt. Javasolja, hogy a kirándulást
10 e Ft összegben támogassa a képviselő-testület.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az szavazzon.

Doba  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

81/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  a  2013.  július  1-i  Köztisztviselők  Napját
10.000 Ft-al támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadására.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Fűnyíró beszerzés

Horváth Zoltán polgármester:  Elmondja, hogy a Startmunka program keretében 380 e Ft
támogatást kapott az önkormányzat. Ezt az összeget 100 e Ft-al javasolja kiegészíteni, hogy a
fűnyírót be tudják szerezni. Javasolja a 100 e Ft biztosítását.
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Doba  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

82/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozat

Doba  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Startmunka program keretében kapott fűnyíró
beszerzésre 380 e Ft támogatást 100 e Ft-tal kiegészíti.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND UTÁN

Benedek Andrea:  Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szent István Kilátónál június
30-án Antal József megemlékezés  lesz,  július 13-án pedig a Kilátó 75 éves fennállásának
megünneplése.  Megköszöni ezen alkalmakból  a testület  hozzáállását,  a kilátó környékének
rendbetételénél való közreműködést.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 19.00 órakor bezárta.

kmf.

Horváth Zoltán Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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