
Szám: D- 57-13 /2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Doba  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  szeptember  12-én  18,30  órai
kezdettel tartott nyilvános  ülésén.

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

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

Szlottáné Turi Edina               jegyző

Meghívottak: Győri Attila műszakértő
           Bálint Árpád kuratóriumi tag
          Hajas Tibor kuratóriumi tag

Lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester : Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 4 fő testületi
tagból 4 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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi
napirendet fogadja el:

1./ Koperniczky hagyaték
Előterjesztő:  Horváth Zoltán polgármester

2./ 2013. I. félévi költségvetési beszámoló
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

3./ Költségvetési előirányzat módosítás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

 4./ Gyermekek iskolai támogatása
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Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

5./ Győr-Szol Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

6./ Óvodai kazán fejlesztés
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

7./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Koperniczky hagyaték
Előterjesztő:  Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester:  Üdvözli  a  Kuratórium részéről  megjelenteket.  Elmondja,
hogy  a   kuratóriumi  tagok  megkeresése  azért  történt,  mert  Koperniczky  István
végrendeletében szerepel, hogy a hagyatékkal kapcsolatos bármilyen döntés esetén a tagok a
döntésben vegyenek részt. azon elterjedt híreket, hogy a hagyatékból származó képek el, vagy
kölcsön adva lettek megcáfolja. Semmiféle hagyaték nem lett sem kölcsön adva, sem eladva
és nincs is ilyen szándéka az önkormányzatnak.  Felajánlásra 8-10 db kép a Somlón Csáki
Tibornál  lett  elhelyezve.  Csáki  Tibor  felajánlotta,  hogy  a  képeket  újra  keretezteti,
restauráltatja,  ezért  kerültek oda a  képek. Felkéri  Győri  Attila  műszakértőt,  hogy a képek
restaurálásával kapcsolatos véleményét mondja el.

Győri Attila :  Elmondja, hogy évtizedek óta foglalkozik renoválással. A szóban lévő képek
olaj festmények, és ezen képek legnagyobb ellensége a nedvesség. A képek hátsó oldalával
van baj, a levegő lecsapódás miatt. A képeket olyan helyen kell elhelyezni, ahol megfelelő a
levegő cirkulálása. A képek nincsenek rossz állapotban, ezeket a képeket meg kell tartani,
felügyelni  kell  a  képeket  és  jelezni  a  problémát.  Olyan  helyen  kell  elhelyezni  őket,  ahol
nincsenek veszélyben és az emberek is láthatják. Véleménye szerint a mostaninál jobb helyen
nem is lehetnének a képek. Kb. 30 db kép van kirakva egy helyre, ami sok, és így a festő
üzenete nem közvetített. Egy kép ideális helye a lakás, vagy hasonló közeg, mert ott nincs hő
differencia. Meg lehet a képek elhelyezését bontani, több helyre kevesebb kép elhelyezésével.
A képek felügyeletét elvállalná, ha úgy dönt a testület és ezzel a feladattal megbízza. 

Horváth Zoltán polgármester:  Csáki Tibor biztosította a kiállítást, és még a restaurálást is
megfinanszírozza. Ebből a falunak lenne haszna.

Papp Zoltán alpolgármester:   Elmondja, hogy az önkormányzat a faluban még nem adott el
semmit és nem is fognak.  Ő nézte meg Csáki Tiborral együtt a képeket és akkor vetődött fel a
képek nála történő elhelyezésének ötlete. 

Győri Attila: A képek véleménye szerint nincsenek rossz helyen, csak mindenki, aki kíváncsi
a képekre mehessen oda és megnézhesse azokat.

Papp  Zoltán  alpolgármester:  Bárki  oda  mehet  és  megnézheti  a  képeket.  A  képek
megóvásáról van szó, hogy a képek értéke megmaradjon.
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Bálint Árpád:  Koperniczky István a képeket azért festette meg, mert azoknak üzenetük van.
Ezeket a képeket a nagyközönség elé kell tárni. Tisztelni kell a festő végakaratát, és a képek
odakerüljenek,  ahova  ő  megálmodta.  A  festő  végakarata  maradjon  meg,   de  a  képek
magánüzérkedés tárgyai ne
legyenek. A rekonstruálásnak akadályát nem látja. A faluban is találhatók festmények, ezeket
össze  kellene  gyűjteni  hogy  a  gyűjtemény  egyben  legyen,  és  ezekről  katalógust  kellene
készíteni.

Győri Attila:  A végrendeletben szerepel „ egyben tartani „ Ez nem azt jelenti,  hogy nem
lehet máshol kiállítani.

Horváth Zoltán polgármester:   Elmondja,  hogy a  festő testvérének minden  alkalommal
biztosítják a végrendeletben foglaltakat.

Papp Zoltán alpolgármester:   Győri Attila úgy nyilatkozott, hogy a képek felülvizsgálatát
elvállalná, amennyiben a testület megbízza. Javasolja, hogy a képek  felülvizsgálatával Győri
Attila műszakértőt bízza meg a testület.

Horváth Zoltán polgármester: A javaslattal egyetért.  Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy
aki egyetért Győri Attila megbízásával, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

     85 /2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy dönt, hogy  a Koperniczky István festő hagyatékát
képező képek felülvizsgálatával Győri Attila műszakértőt
megbízza.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

2./ 2013. I. félévi költségvetési beszámoló
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:   A beszámolót a testület tagjai megkapták. Azt elfogadásra
javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth  Zoltán  polgármester: Kéri,  hogy  aki  az  önkormányzat  2013.I.  félévi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:
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     86 /2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
( Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Költségvetési előirányzat módosítás
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:  A költségvetési előirányzat módosításról szóló előterjesztést
a testület tagjai megkapták, azt javasolja elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a költségvetési előirányzat módosításról szóló
előterjesztést elfogadja, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

     6 /2013. (IX. 23.) Önkormányzati rendelete

Doba  Község  Önkormányzatának  2013.  évi
költségvetéséről,  annak  végrehajtásáról,  és  az  éves
gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló  1/2013.  (II.13)
önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Gyermekek iskolai támogatása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  első  félévben  megnövekedtek  az
önkormányzat  kiadásai,  ezért  az  iskolai  tanulók  nem részesültek  támogatásban.  Javasolja,
hogy az általános, közép, és felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákok október hónapban
részesüljenek  támogatásban.  8.000  Ft  támogatásra  gondolt.  Javasolja,  hogy  a  diákok  a
támogatást  iskolalátogatási  igazolás  ellenében  kapják  meg.  Kéri  a  testület  véleményét,
javaslatát.

Hajas István települési képviselő:  A felvetéssel egyetért, 5.000 Ft támogatást javasol.

Horváth  Zoltán  polgármester:   Kéri,  hogy  aki  az  5.000  Ft  támogatással  egyetért,
kézfenntartással jelezze.
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Doba  Önkormányzat  képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül  meghozta az alábbi határozatot: 

     87 /2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  október  hónapban  iskoláztatási  támogatásban
részesíti  a  Doba  községben  lakóhellyel  rendelkező
általános,  közép-  és  felsőoktatási  képzésben
tanulmányokat folytató gyermekeket 5.000 Ft összegben.
A tanulmányokat folytatók támogatásához iskolalátogatási
igazolás szükséges.

Felelős: Horváth Zoltán polgármeste
Határidő: folyamatos

5./ Győr-Szol Alapító Okirat módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth  Zoltán  polgármester:   Ismerteti  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Társulás  megkeresését,  amelyben  az  Alapító  Okirat  módosításának  elfogadását  kérik.
Javasolja az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester:  Kéri, hogy aki a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Társulás Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

88/2013. (IX. 12.) sz. határozat

1.Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete a Győr
Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat  módosításának
elfogadásáról  a  Győr  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati  Társulást  a  határozat  megküldésével
értesítse.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
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Határidő: 2013. szeptember 30

3.Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a  módosításokat tartalmazó
Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő:  Az  Alapító  Okirat  módosításának  a  Győr
Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
Társulás valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását
követő 30 nap.

4.  Doba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező  „  Felhatalmazó  levél”  aláírására  azzal,  hogy  a
Társulási  Tanács  részére  ez  a  dokumentum akkor  kerül
majd  megküldésre,  amikor  a  Társulási  Tanács  az
Önkormányzat  fizetési  kötelezettségének  elmulasztása
miatt  az  Önkormányzat  pénzforgalmi  szolgáltatóhoz
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatát az
Önkormányzat részére megküldte.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő:  a  Társulási  Tanács  beszedési  megbízás
benyújtására  vonatkozó  határozatának  az  Önkormányzat
általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül.

6./ Óvodai kazán fejlesztés
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester:   Elmondja, hogy az óvoda kazán folyamatos működéséhez
szükséges egy automata égőfej tisztító berendezés beszerzése. Javasolja a beszerzését.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki az egy darab automata égőfej tisztító berendezés
beszerzésével egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül- meghozta az alábbi határozatot:

    89 /2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  az  Óvoda  folyamatos  üzemmenete  miatt  1  db
automata égőfej tisztítóberendezését beszerzi. A beszerzés
költségét,  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséből
biztosítja.
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

7./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

- Noszlopi Alapszolgáltatási Központ 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámoló.
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

Horváth Zoltán polgármester:  Ismerteti a beszámolót, azt elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a Noszlopi Alapszolgáltatási Központ 2013. I.
félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

90/2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Noszlopi Alapszolgáltatási Központ 2013. I. félévi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
( Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)

- Ivóvízminőség  Javító  Önkormányzati  Társulás  2013.  I.  félévi  költségvetésének
teljesítéséről szóló  beszámoló.

Horváth Zoltán polgármester:   Ismerteti  a beszámolót.  Javasolja annak
elfogadását. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

91/2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  az  Ivóvízminőség  Javító  Önkormányzati  Társulás
2013.  I.  félévi  költségvetésének  teljesítéséről  szóló
beszámolót elfogadja.
( Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
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- Koperniczky kép vásárlás
Horváth  Zoltán  polgármester:  Elmondja,  hogy  megkeresték  az  önkormányzatot
azzal,  hogy  egy  Koperniczky  István  által  festett  képet  felajánljanak  az
önkormányzatnak megvásárlásra.
A vásárlást nem támogatja. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

A testület a vásárlással nem ért egyet.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  a  felajánlással,  illetve  a  kép
megvásárlásával nem ért egyet kézfenntartással jelezze.

Doba  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

92/2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Koperniczky István által festett kép megvásárlását
elutasítja.

- Hegyi utak
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Somló hegyi utak felújításával kapcsolatos
szerződések,  használatbavételi  engedélyek,  valamint  a  finanszírozás  végrehajtásához
szükséges, hogy a testület meghatalmazását adja ahhoz, hogy ezeket aláírja. Kéri a testület
felhatalmazását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester:  Kéri, hogy aki a felhatalmazással egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen szavazattal  –  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

93/2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  felhatalmazza  a  polgármestert  a  hegyi  utak
használatbavételi  engedélyének  ügyében  a  szerződések
megkötésére, azok aláírására.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
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- Támogatási  igény  a  helyi  önkormányzatok működőképessége  megőrzését  szolgáló
kiegészítő támogatására.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Ismerteti  a  megyei  önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi
önkormányzatok  működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi  kiegészítő  támogatásáról
szóló 39/2013. (VII.31.) BM. rendeletet. Javasolja a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület a javaslattal egyetért.

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

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– meghozta az alábbi határozatot:

94/2013. (IX. 12.) sz. határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt,
hogy  a  „39/2013.  (VII.31.)  BM.  rendelet  a  megyei
önkormányzati  tartalékról  és  a  helyi  önkormányzatok
működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi
kiegészítő  támogatásáról”  szóló  rendelet  alapján  a
működőképességet  szolgáló  támogatáshoz  benyújtja
pályázatát.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  aláírására  és
benyújtására.

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

Horváth  Zoltán  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  19  óra  15  perckor
berekesztette.

K.mf.

       Horváth Zoltán               Szlottáné Turi Edina
        polgármester               jegyző 
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