
Szám: D- 57-14 /2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 09-én 17,00 órai kezdettel
tartott nyilvános ülésén.

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

Jelen vannak:  Horváth Zoltán                       polgármester,
Papp Zoltán                           alpolgármester
Hajas István                           települési képviselő

Szlottáné Turi Edina               jegyző

Lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester : Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 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./ Települési értéktár

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

2./ Filmforgatási rendelet

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

3./ HEP módosítás

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

4./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Zoltán polgármester

5./ Vegyes ügyek

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

6./ Zárt ülés!
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Előadó: Horváth Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Települési értéktár 

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Elmondja,  hogy  arról  kell  dönteniük,  hogy  kívánnak  e
létrehozni települési értéktárat vagy sem. Ennek célja, hogy az önkormányzat önként vállalt
feladataként  vegye  számba  és  nevesítse  a  település  szellemi,  anyagi,  természeti  kincsét
amelyet értéknek tekint, és ennek   megőrzése érdekében értéktárat hoz létre.  Javasolja, hogy
egyelőre ne hozzanak létre értéktárat,  mert nem tudnak a faluban olyan értéket, amely ezt
indokolná. Kérem aki egyetért, az szavazzon.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  3  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
települési értéktárról az alábbi határozatot hozta

100 /2013. (X. 09.) sz. határozat

Doba  Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete

megtárgyalta  a  Települési  Értéktár  Bizottság  létrehozása

tárgyú  előterjesztést,  és  úgy  dönt,  hogy  nem  kíván

létrehozni önálló települési Értéktár Bizottságot. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2./ Filmforgatási rendelet
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth  Zoltán  polgármester:   Elmondja,  hogy  a  2013.  évi  LXXXXIV.  törvény
módosításra  került,  amelynek  révén  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  közterület
filmforgatási  célú  használatával  kapcsolatosan  az  egyes  feltételeket  rendeletben  kell
szabályozni. Kérem aki elfogadja a rendelet tervezetet az szavazzon.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbi rendeletet alkotta:

7/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú használatáról

 (A  rendelet  hiteles  szövege  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)

3./ HEP módosítás 
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Horváth Zoltán polgármester:   Elmondja, hogy a korábban elfogadott HEP intézkedési terve
nem volt elég részletes, ezért módosítani kell. Nem volt benne rendelkezés a Bursáról, és addig az
önkormányzat nem pályázhat ameddig nincsen a HEP-ben erről rendelkezés.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester:  Kéri,  hogy aki a  HEP   módosítást elfogadja,  kézfenntartással
jelezze.

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

101 /2013. (X. 09.) sz. határozat

1./Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
településre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot és
Helyi  Esélyegyenlőségi  Terv módosítását megvitatta,  és
elfogadta.

( A HEP módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Elmondja,  hogy  ismét  lehet  a  Bursa  Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez  csatlakozni.  Az  önkormányzat  csatlakozása   a  pályázati  fordulóhoz  az
EPER Bursa   rendszerhez  történő  csatlakozást  is  magában  foglalja,  azaz  a  rendszerhez  nem
csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni. Az
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát október 11-ig kell beküldeni, míg a diákok november 15-
ig nyújthatják be pályázatukat.

Hajas István települési képviselő:  Támogatja a csatlakozást.

3



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

Doba  Önkormányzat  képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról meghozta az alábbi határozatot: 

102 /2013. (X. 09.) sz. határozat

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
csatlakozik  a   hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási
hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdeni
kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához, ennek érdekében a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról szóló  Csatlakozási
Nyilatkozatot   megküldi  a  Emberi  Erőforrás
Támogatáskezelő   1054  Budapest,  Báthory  utca  10.
postacímére:  1381 Budapest, Pf. 1418. 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Bursa Hungarica
Elektronikus  Pályázatkezelési  és  Együttműködési
Rendszert  (a  továbbiakban:  EPER-Bursa  rendszer)
használja a pályázatok lebonyolításához.   

A képviselő-testület  a  határozat  melléklete  szerint  kiírja
az „A” és „B” típusú pályázatot. A pályázatok benyújtási
határideje: 2013. november 15. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
határozat végrehajtásáról gondoskodjon.

 Határidő:    2013. október 11.
 Felelős:  polgármester

5./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Szociális tűzifa 

Előadó: Szlottáné Turi Edina jegyző

Szlottáné  Turi  Edina  jegyző:  Elmondja,  hogy  A  helyi  önkormányzatok  szociális  célú
tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásról  szóló  57/2013.  (X.  4.)  BM rendelet
alapján Doba Község Önkormányzata igényt  nyújthat be az 1. § alapján tűzifa juttatásra a
lakásfenntartási  támogatásban  részesülők  számának  átlaga  alapján  legfeljebb  2
m3/ellátottanként mennyiségre.  A rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján a 2013. január-március
hónapokban lakásfenntartási  támogatásban részesülők számának átlaga alapján,  31 fő után
legfeljebb 62 m3 tűzifa mennyiséget igényelhet Doba önkormányzat,  s erre a mennyiségre
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javaslom a pályázatot benyújtani.
A rendelet  1.§  (2)  -  (3)  bekezdésében  meghatározott  támogatás  mértéke  kemény  lombos
fafajta esetében 12.000,- +ÁFA (15.240 Ft) /erdei m3, a saját erő mértéke 2.000,- Ft +ÁFA  
(2.540 Ft)/erdei m3.
Az igényelhető  944.880,-  Ft  támogatási  összeg mellé  az önkormányzatnak  157.480,-   Ft
összegben kell önrészt vállalnia a (3) bekezdés szerint, valamint a kiszállítás költségét.
A pályázat benyújtási határideje 2013. október 15.

Horváth  Zoltán   polgármester:  Javasolja,  hogy  az  önkormányzat  pályázzon  a  szociális
tűzifára, mert ez nagy segítség a település rászoruló lakóinak. Kéri, hogy ezt a lehetőséget ne
hagyja  ki  a  település,  mert  ha  csak  ennyivel  is  de  hozzá  tudnak  járulni  a  rászorulók
megélhetéséhez.

Papp  Zoltán  alpolgármester:    Támogatja  a  javaslatot,  szükségesnek  tartja  a  pályázat
beadását, még ha ez az önkormányzatnak pénzébe is kerül.

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

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

103 /2013. (X. 09.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  az  57/2013.  (X.4.)  BM.  rendelet  „a  helyi
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról”  alapján a szociális
tűzifa vásárlás támogatáshoz benyújtja igényét.
Doba  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a
pályázat  feltételeként  vállalja  a  157.480  Ft,  azaz
Egyszázötvenhétezer-négyszáznyolcvan  forint  önrész
kifizetését,  valamint  a  tűzifa  szállítási  költségeit
költségvetése terhére.  
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  aláírására  és
benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Horváth  Zoltán  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  17  óra  45  perckor
berekesztette.

K.mf.

       Horváth Zoltán               Szlottáné Turi Edina
        polgármester               jegyző 
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