
Szám: D-57-10 /2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Doba  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  május  28-án  18  órai  kezdettel
tartott nyilvános  ülésén.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth u. 10.
 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester
Benedek Andrea települési képviselő
Hajas István települési képviselő

Szlottáné Turi Edina jegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyv vezető

Távolmaradt: Papp Zoltán alpolgármester

Horváth Zoltán polgármester : Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 4 fő testületi
tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

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

A  képviselő-testület  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi
napirendet fogadja el:

1./Somlóvásárhelyi Napköziotthoos Óvoda Alapító okirat módosítása, új okirat elfogadása. 
Előadó:  Horváth Zoltán polgármester
2./  Somlóvásárhelyi  Köznevelési  Intézményfenntartó  és  Feladatellátó  Társulás  Társulási
Megállapodás jóváhagyása.
Előadó:  Horváth Zoltán polgármester
3./ Noszlopi Óvoda Társulási megállapodás megszüntetése, óvoda megszüntetése
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
4./ Alapszolgáltatási Központ gondozotti létszám bővítése
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
5./ Somló-Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
6./ Somló- hegy Hangja Fesztivál megrendezésére pályázat benyújtása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
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7./ Somló-környéki Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
8./ Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
9./ Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

- Házi gondozó beiskolázása
- Faház vásárlás
- Falugondnoki szolgálat

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./  Somlóvásárhelyi  Napköziotthonos  Óvoda  Alapító  okirat  módosítása,  új  okirat

elfogadása. 
Előadó:  Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:  Ismerteti  az  előterjesztést,  a  képviselő-testület  a  törvényi
előírásnak  tesz  eleget  az  Alapító  Okira  módosításával,  illetve  a  társulási  megállapodás
jóváhagyásával. Javasolja az elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

64/2013. (V.28.)  Kt.   sz. határozat
1./Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
2012.  november  29-én  kiadott  Somlóvásárhelyi
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítását 2013.
augusztus 31.napi hatállyal jóváhagyja.
2./  Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-tetülete  a
2012.  november  29-én  kiadott  Somlóvásárhelyi
Napköziotthonos  Óvoda  Alapító  Okiratának  egységes
szerkezetét 2013. augusztus 31. napi hatállyal jóváhagyja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
alapító  okiratot  módosító  okirat,  valamint  a  módosított
alapító okirat egységes szerkezetben okirat aláírására.

(  Az  alapító  okiratot  módosító  okirat,  valamint  a
módosított  alapító  okirat  egységes  szerkezetben  a
jegyzőkönyv részét képezi.)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2



2. Somlóvásárhelyi Köznevelési intézményfenntartó és Feladatellátó Társulás Társulási

Megállapodás jóváhagyása.
Előadó:Horváth Zoltán polgármester

65/2013. (V.28.)   Kt.  sz. határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy  a  Somlóvásárhelyi  Köznevelési
intézményfenntartó  és  Feladatellátó Társulás  Társulási
Megállapodását  jóváhagyja,  a  társulási  megállapodás
aláírására a polgármestert felhatalmazza.

( A társulási megállapodás a jegyzőkönyv részét képezi.)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő:  azonnal

3./Noszlopi  Köznevelési  Intézményt  Fenntartó  Társulás  felmondása  és  Közös
Fenntartású Óvoda megszüntetése.
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:   A dobai óvoda a  Noszlopi Közös Fenntartású Óvodához
tartozik,  mint  tagintézmény.  2012-ben  döntöttek  arról,  hogy  a  dobai  óvoda
Somlóvásárhelyhez csatlakozzon. Emiatt a közös társulást fel kell mondani 2013. június 30.
napjával. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

66/2013. (V. 28.)  Kt.   sz. határozat
1./  Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Noszlopi  Közös
Köznevelési  Intézményt  Fenntartó  Társulást  felmondja  2013.  augusztus
30.napjával.

2./  Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Noszlopi  Közös
Fenntartású Óvodát megszünteti 2013. augusztus 30. napjával.

3./  Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert  a  Társulás  Felmondásáról  szóló  Megállapodás  és  a  Noszlopi
Közös Fenntartású Óvoda Megszüntető Okirata aláírására.
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(A  megszüntető  okirat,  és  a  társulás  felmondásárólszóló  megállapodás  a
jegyzőkönyv részét képezi)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal.

4./ Alapszolgáltatási Központ gondozotti létszám bővítése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testület előző ülésén már döntött
a  Noszlopi  Alapellátási  Központ  új  telephelyének  elfogadásáról.  A  mai  ülésen  a  házi
segítségnyújtás  keretében  a  72  fő  gondozott  ellátásának  jóváhagyásáról  kell  dönteni.
Elmondja, hogy dobán is lenne még plusz 9 fő gondozott.  Ismerteti a határozati javaslatot,
amelyet javasol elfogadni. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

67/2013. (V. 28.)  Kt.   sz. határozat

1./  Doba  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja,
hogy  az  Alapszolgáltatási  Központ  házi  segítségnyújtás
keretében 72 fő gondozottal lásson el.
2./  Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg
az Alapszolgáltatási Központ részére

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal.

5./ Somló-Környéki többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a kistérségi társulás munkaszervezete június
30. napjával megszűnik és Somló-Környéki  Feladatellátó Intézménnyé alakul.   A társulási
megállapodás  az  előző módosítása.  Javasolja  a  megszüntető  okirat,  az  alapító  okirat  és  a
társulási megállapodás módosításának elfogadását.

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

68/2013. (V. 28.)  Kt.   sz. határozat
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Doba  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Somló-Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás ( 3. módosított, 2013. június 30-al
hatályos) társulási megállapodását, a Kistérségi Munkaszervezet
megszüntető Okiratát, valamint 2013. június 30-al megalakításra
kerülő Somló-Környéki Feladatellátó Intézmény alapító okiratát
jóváhagyja, a társulási megállapodás aláírására a polgármestert
felhatalmazza.
Felkéri a polgármester, hogy ezen döntésről készült kivonatot a
társulás elnöke részére haladéktalanul küldje meg.

(  A  megszüntető  okirat,  az  alapító  okirat  és  a  Társulási
Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6./ Somló Hangja Fesztivál megrendezésére pályázat benyújtása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:Az előző évhez hasonlóan az idei évben is megrendezésre
kerül  a  Somló  Hegy  Hangja  Fesztivál.  A  Fesztivál  megrendezésére  8  millió  forintos
pályázatot javasol benyújtani, erre a pályázat már kiírásra került. Az eredetileg betervezett 1
millió forint helyett 2.160 e Ft-ot javasol biztosítani a 2013. évi költségvetési tartalék terhére.
Javasolja a pályázat benyújtását. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Somló Hegy Hangja
Fesztivál  megrendezésére  kiírt  pályázat  benyújtásra  kerüljön,  és  2.160e  Ft  a  2013.  évi
költségvetés terhére legyen biztosítva, kézfenntartással jelezze.

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

69/2013. (V. 28.) K.t. sz. határozat

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  úgy
dönt,  hogy  a  Somló-hegy  Hangja  Fesztivál,  térségi
kulturális  és  vidékfejlesztési  napja  megrendezésére
pályázatot nyújt be a 35/2013.(V.22.) Vm. rendelet alapján
a  3.  számú  intézkedési  terv  szerint  a  Gemara  S.K.
Vidékfejlesztési  Egyesülethez.   Célterület  megnevezése:
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több  település  együttműködésén  alapuló  rendezvények
támogatása.
A  pályázathoz  szükséges  önerőt  az  önkormányzat
biztosítja.
A  képviselő-testület  a  pályázat  benyújtására  a
polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

7./ Somló-környéki Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestületet,  hogy az ivóvízminőség-

javító társulás azért alakult 2009-ben, hogy egészséges ivóvíz lehessen Borszörcsökön. Ezért

létre kellett hozni egy társulást Borszörcsökkel, hogy a beruházás megvalósuljon. A beruházás

véget ért, már nincs szükség a társulásra, javasolja a megszüntetését. 

Hozzá teszi, hogy ezt a társulást is felül kell vizsgálni, és megszüntetni június 30-ig lehet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő javaslattal egyetért, az szavazzon.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  3  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a  .

Ivóvízminőség javító társulás megszüntetéséről az alábbi határozatot hozta:

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

70/2013. (V. 28.) K.t. sz. határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somló-
környéki  Ivóvízminőség  Javító  Önkormányzati  Társulás
Megszüntető Okiratát, valamint az együttműködési megál-
lapodás felmondásáról szóló megállapodást jóváhagyja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a meg-
szüntető  okirat,  és  az  együttműködési  megállapodás  fel-
mondásáról szóló megállapodás aláírására.

(A Megszüntető Okirat és az együttműködési megállapo-
dás felmondásáról szóló megállapodás a jegyzőkönyv mel-
lékletét képezi.)
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

8./ Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Horváth  Zoltán  polgármester:  Elmondja,  hogy  megkaptuk  a  tavalyi  évről  a  belső

ellenőrzési jelentést. Abban leírják a hiányosságokat. A jövőben próbálunk jobban megfelelni

a törvényi előírásoknak. 

Kéri, hogy aki az előterjesztésben lévő javaslattal egyetért, az szavazzon.

Doba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a belső 
ellenőrzési jelentésről az alábbi határozatot hozta:

7  1  /2013. (V. 28.) K.t. sz. határozat

1./  Doba Község  Önkormányzat képviselőtestülete  a  belső
ellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére tett
javaslatot jóváhagyja.
3./ A Képviselő-testület vállalja, hogy 2013. szeptember 30-ig a
jogszabályoknak megfelelően készíti el a honlapját.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

9./Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Házi gondozó beiskolázása

Horváth  Zoltán  polgármester:    Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  az  előzőekben
hozott  döntés  alapján,  miszerint  plusz  9  fő  gondozottat  lássanak  el  házi  segítségnyújtás
keretében, plusz egy főt lehet alkalmazni. Ehhez azonban szükség van arra, hogy szakképzett
legyen. Kéri a testületet, hogy támogassák Ferencsikné Horváth Edina beiskolázását 120.000
Ft-tal.

Benedek Andrea települési képviselő: 
Kérdezi, hogy mikor indul a tanfolyam.
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Horváth Zoltán polgármester  : tájékoztatja, hogy augusztus hónapban indul.

Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az szavazzon.

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

7  2  /2013. (V. 28.) K.t. sz. határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2013. augusztus hónaptól induló szociális  gondozó
és  ápoló  tanfolyamra  beiskolázza  a  településen  a  Házi
Segítségnyújtás  szakfeladaton  foglalkoztatni  kívánt
Ferencsikné  Horváth  Edinát  a  működési  engedély
módosításának jogerőre emelkedése esetén.
A  tanfolyam  díját  Doba  Község  Önkormányzata
finanszírozza, amelynek összege 120.000 Ft.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges iratok aláírására, a pénzeszköz átutalására.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Faház vásárlás

Horváth Zoltán polgármester:   A képviselő-testület  korábbi  ülésén határozott  a faházak
beszerzési költségéről. A faházak beszerzése költsége emelkedett,  ezért javasolja az összeg
megemelését.

Hajas István: települési képviselő: Kérdezi, hogy mennyivel emelkedett meg a faházak ára.

Horváth Zoltán polgármester  : Elmondja, hogy 350.000 ft-tal lett drágább. Számolási hiba
miatt, amit korábban nem vettek észre.

Hajas István települési képviselő: Elmondja, hogy ez nem túl jó hír, de a faházakra szükség
van.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

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

73  /2013. (V. 28.)   K.t.   sz. határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a
korábban meghatározott faház vásárlásra fordítandó 500 e
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Ft összeget 850 e Ft összegre módosítja.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Falugondnoki szolgálat

Horváth  Zoltán  polgármester:   Elmondja,  hogy  a  falugondnoki   szolgálat  ellenőrzése
meghiányolta,  hogy az idősek szállításakor nem szerepel a személyek aláírása. Az  idősek
nem tudják az aláírást  elvégezni.  Ezért  javasolja határozatba foglalni,  hogy a falugondnok
által vezetett tevékenységi napló szolgáltatást igénybevevők aláírásától tekintsenek el, ez a
tevékenység jelentős adminisztrációs tevékenységet jelent a falugondnoknak.

A javaslattal a képviselő-testület egyetért.

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

74  /2013. (V. 28.) sz. határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Falugondnoki  Szolgáltatás  ellátás  során  eltekint  a
Falugondnok  által  vezetett  tevékenységi  naplóban  a
szolgáltatást  igénybevevők  aláírásától. A  döntést  az
indokolja, hogy e feladat jelentős adminisztrációs többlet
tevékenységet jelent a falugondnok számára.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth  Zoltán  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  19,00  órakor
berekesztette.

K.mf.

       Horváth Zoltán               Szlottáné Turi Edina
        polgármester               jegyző 
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