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Késziilt: Doba onkormáryzat Képviselő.testülete 2017. január 26-án I,7 óft kezdettel
megtartott nyi]vános ülésérőI.

Ülés helve: Polgámesteri Hivatal Doba, Kossuth u. 10.

Je|en rannak: Hor\álh lolrán polgármester
Papp Zoltán alpolgátmester
császlír Balázs
BajcziNolbert képviselők

Rendes _ Somlai Esáer aljegyző

Távolmaradását előre jelene: Sikos Géza képviselő

Lakosság lész&ől megielent: 0

Horváth Zoltáí polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testtileti
tagból 4 fő megjelent. az ülés ha1ározalképes' aá megnyitja'
Horváth zoltán polgármester: Javasolja utoisó napilendi pontnak felvenni íáj ékoúatójéÍ az
elrnúlt iilés óta történt eseményekől' Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
kézfenntaÍtással jelezze.
Doba Ónkormrinyzat Képviselő.testiilete 4 igen szavazattal _ ellenszavazat és taÍózkodás
nélkiil az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
l ./ A köáeriilet filmíolgatási célú használatáÍól szóló rendelt módosításáról
Előte{esztő: Ho|.7áth Zoltán polgfumestel
2./ Polgárrnestel illetményéIől
Előterjesáő: Horváth Zoltán polgfumester
3./Polgármester szabadságáról
Előterjesztő: HoNáth Zoltán po]gámestef
4./ Kötelező iskolai közethatárohól
Előterjesáő: Holváth zoltán polgármester
5''tselső ellenőri jelentésről
Előterjesáő: Holváth Zoltrín polgármester
6'l Vegyes ügyek
Előterjesáő: Horváth Zohánpolgármester
- Hofftnan Prílné kérelme
- Tájékoztató



N A P  I  R  E  \  D  T  A  R  G \  AL  A  S  A

1./Áközteriilet filmforgatási célú használatáró| szó|ó rendelt módosításáról
Előterjesztő| Horaáth Zoltán polgármester

Hon'áth Zo|tán polgármester: Ismerteti az előte{esztést. Ja\'asola a rendelel módosítiását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth zoltán po|gármester: KéIi, hogy akj a j avaslattal egyetért' kézfeÍntatássaljelezze'
Doba ontormrínyzat Képviselő.testülete 4 igen szavazattal 'ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ megalkotta a

| /2017. I. 27' ) Íefi'e|etét

a közterületek íilmforgatási célú
használatáról szóló 7/2013, (X. 14')
önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkön}ry melléklete.)

2./ Polgármester illetményéről
Előterjeszt.ő: Horváth Zoltán polgármester

P^pp Zo|tán alpolgármester: Felkéi az aljegyzőt a előterjesáés ismertetésére'

Rendes. somlai Eszter aljeryző:A 2011. évi CLXXXIX tijrvény módosult, mely alapján
janu.ír 01. nappal változik a poigármesterek illetménye' Ezidfig a helyeftes államtitkíI
illetménye volta mérvadó. mostantól az tllamtilk.,ilé' Az illetményemelést a mindenkori
költségvetésből biziosít:a az Allam' A torvény aZ illetn1ény felső hatlírát riigzíti. A
kormányhivatal javaslata alapján sziikséges a módosítást hatírozatba foglalni, mely alapjrín a
munkaügyi iÉtok elkészíthetőek és továbbíthatóak lesznek a KincstiíI lész&e' Polgármester
uI illetménye 149.575,-Ft, melyhez 22.436,-Ft költségtéÍítés ta.tozik, ezen összegek
emelkednek: az illetmény 299.15l.-Ft,-ra, a költségtérítés 44'872,-Ft Ia'

Horváth Zoltán polgármester: Temészetesen amennyivel több a köl1ségátalánya, annyival
többet fogia a saj át autóját használni.

Kérdés, hozzászólás nem töfiént.

Papp Zo|tán alpolgármester: Javasolja az elhangzottak szerint a polgfumester illemtényének
emelkedését l7atátozalban rrigzíteni. Kéri. hogy aki a javaslatával egyetért' kézfenntafiással
jelezze.
Doba tnkormányzat Képviselő-testü]ete 3 igen szavazattal ellenszavazat nélkül - 1
ta ózkodássa] meshozla az alábbihatfuozatotl.

1l20l7 . ( I' 26..| h^táÍozat

Doba Község ontormrányzat képviselő-testiilete Horváth
Zolkn (8482 Doba, Kossuth 22. szám alatti lakos)
főállású polgármester illetrnényét 2017' január 01' napjától
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
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CLXXXIX tv' (továbbiakban: Mötv.) 7 1 . $ (4) bekezdés a)
pontja alapján havi 299'200,- Ft összegben állapítja meg.
A képviselő{estiilet a polgiírmester részére az Mötv 7 l . $
(6) bekezdésében foglaltak szerint 2017. janurír 01.
napjától 44.870'-'- Ft összegíí költségtéIítést állapít meg.
A képviselő-testiilet fe|kéi az a|jegyzőt, hogy a hatrírczat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedést
tegye meg.
Felelős: Rendes.Somlai EsáeI aljegyző
Határidő: folyamatos

3./Polgármester szabadságáról
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Papp znltán alpolgármester: JavasoUa az előtedesztés alapján a szabadságokól szóló terv és
beszámoló elfogadását'

Kérdés. hozzrászólás nem töItént.

Papp Zoltán alpolgármester: Kéri' hogy aki ajavaslatával egyetért, kézfenntartássa| 1elezze.
Doba tnlormrínyzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal _ e||enszayazat nélktil . 1
taÍtózkodássall me gho úa ?z aléhbi hatiÍ ozatot..

2D017 . ( l, 26.) határozat

Doba Község tnkoÍmlányzatlínak Képviselő.testiilete úgy
dönt, hogy a polgáÍmester
- 2016. évben felhasznált szabadságáról szóló

beszámolót elfogadja az előterjesáésben foglaltak
alapjíin;

- jóváhagyja a 2o|7. éyi szabadságtervét az
előterjesztésben foglaltak alapjíín

Felelős: Papp Zoltrín alpolgámester
Hatfuidó: folyamatos

4./ Kötelező iskolai körzethatároklól
Előterjesztő: I{orváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előtedesztést, javasolja elfogadni a közethatárt.
Az állan így Doba-Noszlop útvonalon uímogatja a béIlet vásárlást, de iskolába bárhová
mehetrrek a diríkok. Kéd a képviselő-testület véleményét, javaslatát'

Kérdés, hozziászólás nem volt.

Horváth zo|táa polgármester: Kéri' hogy aki az előt€desáésben foglalt határozati
javaslattal egyetért, kézfenntaÍ-tással jelezze.
Doba tnkormrinyzat Képviselő-testülete 4 igett szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
néikül - meghoaa a,/ alábbi halározalo(|



3D0|7, ( I,26,\ határozat

Doba Község önkományzat Képviselő-testtilete a
nevelési.oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatfuól szó|ó 20/2012.
(vII.31.) EMMI rendelet 24.s (1a) bekezdése alapján a
veszplém Megyei Kományhivatal oktatási és Hatósági
osztá|ya álta| megállapítoft kötelező felvételt biáosító
általános iskolák körzethaüíÍainak meghalláxozásával
egyet&t.
Az EMMI rendelet fenti szakasziinak előírása éItelmében
Doba köZségben lakóhellyel. ennek hirínyában
tartózkodási hellyel rendelkező, halmozottan hátÍányos
helyzetú általános iskolába jríró gyermekek létszáma 1 fő,
Li a Somlórasárhe|1i Széchenyi lstván A|ta|ános lskola
lanu]ója '
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2017. február 15.

S'lBelső ellenőri jelentésről
ElóteÍjesztő; Horváth zoltán po|gármester

Horváth Zoltán polgármest€r: A Belső ellenőzési jelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy
a vizsgálatkol f€ltfut hilányosságokat, észevételeket a tervben foglaltak alapján pótolták'
pólo|jíik. Az új szabá]yzatok elkés7ü|tek'

Kérdés. hozziíszólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri a belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv
elfogadásával egyetért, kézfenntal!íssal jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő.testiilete 4 íge[ szayazalta| _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghoáa az alábbi határozatot:

4 I2oI7 .( I. 26 ,\ határozat

Doba Község tnl{olmlínyzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a belső ellenőrzési jelentést és az intézkedési
t€rvet elfogadja. (Az ellenőri jelentés és az intézkedési
telv a jegyzőkön}"v melléklete.)
Felelős: HoNáth Zoltán polgfumestel
HatáÍidő: folyamatos

6./ Vegyes üryek
Előterj€sztő: I{orváth Zoltán polgármester

6.l/ HoÍfman Pálné kére|me

Horváth Zoltán polgármester: IsmeIteti az ügyet. váthoz e]yezető aszfaltos út m€llett Iévő
telekról van szó' Az í|t az őI]1f.orffÁr'yzat tulajdona, a kivitelező fulment a telekhatáron' A
beruházás kezdetekor a kivitelezó próbálta a, teÚletet megváltaíi, ez nem sikerül' Tavaly



levélben megkereste Hoffman Pálné az önkományzatot és 1,4 millió forintot kéIt
kárigényeként. Ezt továbbította a kiyite|ezőhóz. Ez után fordult a hölgy üg}.védhez' mely
eredményeként az előtedesztésben megküldött levelet kapta az öítormányzat. Felajánlhatn.ík
a telület megvásárlását' de járulékos költségeket nem fizetnének. Kimérette a teriiletet,
tényleg igaz a követelés és az elbinoklás.

Császár Balázs képviselő: Ez hogy töIténhetett?

Horváth Zoltán polgármest€r: Kötötte a kivitelezőt a határidő és az előírrísok. Megkeresett
egy üg}.védet, véleménye szednt is valós a kír, de a kéIt éÍték irreálisan magas, a séÍelmi díj
is az. szánításaik szerint maximum 350 e Ft lenne ajogos el]endíj.

Bajczi Norbert képviselő: Valamint a hölgy kapott egy betonos utat, mely növeli az
ingatlana értékét'

Horváth ZolÚán polgármester: Igen, ez így van' Ez egy pozitívum az önkormrínyzat oldalán,
valamiÍt aZ, hogy ő is elbirtokolt 6 m2 tefllletet' Az árok jfudalapokkal lett kilakv4 melyet
szintén az önkormiínyzat adott oda nekik ingyen. Az utak menti telelüatlfuaa nem lehet kerítést
tenni a lendezési tervi,ik sze nt, csak olyat ami a szőlót támasája . Ajánljanak 250-350 e Ft-
ot.

Papp Zo|tán alpolgármester: Első körben ajánljanak 250 e Ft, amennyiben ez nem lesz
megfelelő legyen 350 e Ft.

Horvátb Zoltán po|gármeslerl Kéri aki
jelezze,
Doba tn|ormán}zat Kepvise|d.testü|ete
néIkül meghozta az alábbi haLtozatot:

a 250 e Ft-os ajánlattai egyetéIt, kézfenntafiással

4 iger:r szayazaÍla| _ ellenszavazat és tafiózkodás

5D0|7.( I,26 .\ hatáÍozat

Doba Község onkorm.inyzatiínak Képviselő-testtilgte úgy
dönt, hogy Hoffman P.í]né (lakcím: Ajka, Móricz Zs. u.
1/C. fsz.2.) részére a dobai 1399 hÍsz.ú terület kapcslín
250'000'-Ft .'ot ajánl fel az igénybe vett terület
megvásiirlására' valamint krfuigéÍye kielégítéséIe.
Felelős: Horváth zoltán polgifumestel
Hatríridő: folyamatos

6,2'lTájékoztató

Horváth Zoltán polgármester: TájékoztaLísul elmondja, hogy az önkományzati pince
felújítása befejeződött, ezzel éÍtéket teremtettek. Az új épüIetet is birtokba vették, minden gép
f€dett hel)Te keÍült, a polgárőr autó zfut galázsba került'

Papp Zoltán alpolgármester: Nagy a pajta' MegéIte megvásárolni az ingatlant'

Császár Balázs képviselő: Befért az autó a galázsba?

Horváth zoltán polgármesteri Ki kellett vágatni a falból páÍ cenlit, de így 30.30 cm maÍad
el a fal és az autó között. Emelkedik a közös hivatali hozzájánlás, ez viírható az oÍvosi
ügyeletnél, az óvodai bozzájáll|ásnál, mivel minden drágul, emelkedik a minimálbér,
valanint az épületek felújítrísra is fordítani sziikséges' Megérkeztek az önkormiínyzatokhoz
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az AsP pály!ázaton nyert gepek, gyorsabb inte{tet lett megendelve. Az ingyenes vonal az
orvosi rendelóre lett átkötve. Bruttó 12 e Ft le sz az ij szo|géltatas diia. A fenyÁásolót cseÉ]rü
sziikseqes az idei évben, túl regi , nem kompatibilis az új gépekkel' EogÍamokkal. Ez
körÍilbelÍil 300-400 e Ft lesz' beépítik a költségvetésbe. Bármi történhet a fozös hivatallal, de
a fén}m;isoló maradjon meg áz önkományzatnak' ezet sziikséges üuállóatl megvásárolioi. A
somIószólősi közös vagyonnal kapcsolatban a kormáq,megbízott állásfoglalásai fogia temi'
lehet hog]r illetékmentes is lesz az eljrínb' Ha ez kidertil, metretnek üg1"védhez.

Papp Zoltán alpolgáÍmester: A bevételből új ingatlanokat vehetnének.

Horváht zolúin po|gárm€ster: Az üg}Yédi díj akáx l,5 millió folint is lehet.

Papp zolíín {.L'ol8á.mes1er: Akkor is el kell indítani az iigye! mart rnindenképp csak
nyerhetrek r4jta.

csász-ár Brlázs képvise|ő: Az' hogy valamellk öntormány2atnak ki kel fizetni az ügJrvédi
költséget az sem jó, megegyezésie kellene törekedni.

Horváth Z,o|t.ín po|gÁrm€ster: Javasolja hívjanak össze somlószólős Kiizség
onk'ormáD}7atáva] eg} közös tesliíeti iilést ez üs/ben'

A testiilet a javaslattal egyet&t.

Horváth Zoltrín polgrírmester a képviseló-testÍilet nyilvános ülést l 8 óiakol berekesáette'

__----z:;-r
\ /
Horváth z'oltán /
polgifumester

K. m.f.
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h

Szlottáné]Tr|ri Edina
JeByza

,czz--
Rendes _ Somlai EsáeI

aljegyz(,


