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Jegyzőkönvv

Készült:_ Doba Ónkormányzat Képviselő-testületének,2Ol5. március 9 -én i0 óra kezdettel
megtanott nyilvános üléséről.

ÜléS helve: Képviseló-testület hivatala
8482 Doba, Kossuth u, 10,

Je|en vannál<: Horváth Zoltán polgármester
PappZoítéLn alpolgármester
Bajczi Norbert,
Császár Balazs,
Sikos Géza képviselők,

Rendes - Sonrlai Esáer aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

Horvrith Zoitrilr polgírmester: Köszönti a megjelent képviselőket, ktilön köszönti a

aljegyzőasszonyt, jegyzőkönywezetőt, Megállapítja, hogy az 5 testületi tagból 5 fő
megjelent, az úIés haíározatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Doba Önkornrányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazaítal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

1./ Közterii]etek tisztán tartásáról
Előterjesz_tó: í'Iorváth Zoltán polgármester
2.1 Az avar és keti hulladék nyílttéri égetéséről
Előterjesztő. Horváth Zoltán polgármester
3./Az egyes szociális ellátások szabáIyozásáról szóí6 212015.QI-16,) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltan polgármester
4,/ A nern közművel összegyűjtött házlartási szennyviz összegyűjtésére, elszállítására és

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásró1
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
5./ Alapszolgáltatási Központ Noszlop intézményi és személyi téritési díja
Előterjesztő: How áth ZoItán polgármester
6./Somlóvásárhelyi Köznevelési I. és F. Tarsulás gyermekétkeztetés térítési díja
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
7./I(onyha t'clúj ítása
ElőterjeszLő: Horváth Zoltán polgármester
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l./ I(özteliiletel< tisztán tartásáról
Előterjcsztő: lIorváth Zoltín poIgármester

Ilorv:ítlr Zoltrin polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét,
javasIatát.

kérdés, hozzászólás nem volt,

Horv,ith Zollán polgármester: Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja,
kézfenntartással jelezze.
Doba Önl<orrrrányzat l(épviselő-testülete 5 lgen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - megalkotta a

3/20l5 íII1.10.) rendelet

a települési ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról.
( Rerrdelet a jegyzőkönyv melléklete)

2,/ Az ttvlr és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Előterj esztő: IIorváth Zoltán polgármester

Horv:Ítlr Zoltán polgárme§ter: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testiilet véleményét,
j avaslatát,

Kérdés, lrozzliszóIás nem volt,

Florvátlr Zoltín polgármester: Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja,
kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviseló-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - nregalkogta a

4/20l5 (Ill.t2.) rendelet

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./Az egyes szociális ellátások sznbályozásáról szőló 2/20l5.QI.16.) önkormányzati
rendelet rrródosításáról
Előterj esztő: Horváth Zoltán polgármester

Horvátlt Zoltán polgárme§ter] Ismerteti az elóterjesztést, Kéri a testiilet véleményét,
j avaslarár,

kérdés, hozziszólás nem volt,



I{orv:íth Zr,ittirr polgárrnester: Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja,
kézf'elrrrt arlás sal j elezze,
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül , n icgalkotta az

5/2015 íIIL12,) rendelet

egyes szociális eIlátások szabályozásáról
sző|ő 2/20l5.(IL 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
( Rendelet a jegyzől<önyv melléklete)

3./ A nerri küzrrrűvel összegyűjtött lráztartási szennyvíz összegyűjtésóre, elszállítására ós
elhelyezésór,c irányuló közszolgáltatásról
Előterj e.szrő: Horváth Zoltán polgárme§ter

Horváth Zoltlin polgárnrester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testúlet véleményét,
javaslatát. Javasolja a hatirozat módosítását az előterjesztés alapján.

kérdés, lrozzászólás nem volt.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazaí és tartőzkodás
nélkül - nreghozta az alábbi haíározaíoí:

2112015. (III. 9.) határozat

Doba Község Önkormányzat Képüseló-
testülete úgy dont, hogy a 6412014 (XI. 10,)

sz6mű határozatot a megbizás időtartama
tekintetében módosítja, az1 2025. március 31-
ben állapítja meg.
A határozat tóbbi részre változatlan marad,
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Haíáridő azonnal

Horvátli Zoltín polgármester: Kéri, hogy aki a rendelet teívezetet elfogadja,
kézfenntanlssirl jelezze,
Doba Önkornlányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazaítal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - ntegalkotta a

6/20l5 (IILl2.) rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartá§i
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról.
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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4./ Alapszolgriltatási Központ Noszlop intézményi és szeméIyi térítési díja
EIőterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horvíth Zoltlin poIgárm€§ter: Ismerteti az előterjesztést, azt elfogadásra javasolja.

Tesiület részéíől hozzászőlás nem történt.

IIorvátlr Zolfín polgármester:Kéri, hogy aki ajavaslattal egyetért kézfenntartással jelezze,
Doba Önkornrányzat Képviseló-testülete 5 ígen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - nleghozta az alirbbi hatáíozatoí

2212015,(ilI. 9.) határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Alapszolgáltatási Központ Q.{oszlop, Dózsa Gy,
u, 45.) személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások intézményi és személyi
térítési díj át a következők szerint elfogadja Doba
település tekintetében a 20l5. évre vonatkozóan:
1./ Szociális étkeztetés:

intézményi térítési díj: 600 Ft/ebéd
személyi térítési díj:
a) 28.500,-Ft alatt : 300"-Ft/ebéd
b) 28.501 Fí - 42.750 Fí : 350,- Ft/ ebéd
c) 42.751,-Ft* 85,500,-Ft : 4O0,-Ftlebéd
d) 85.50l,_Ft - 100 000,- Ft : 450,-Ft/ ebéd
e) 100,001,-Ft -: 500,-Ft/ebéd
kiszállítás díja: 0,-Ft

2.1 Házi segítségnyújtás intézményi és személyi
térítési díja: O,-Ft
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

5./Sorrllóv:ístílhelyi Köznevelési I. és F. Társulás gyermekétkeztetés tórítési díja
Előterjesztő: }lorváth Zoltán polgármester

Horváth Zrrltrin polgármester: Ismerteti az előterjesztést, azt elfogadásra javasolj a,

Testi.ilet részéről hozzászőlás nem töfiént.

Horváth Zoltán polgárme§ter:Kéri, hogy aki ajavaslattal egyetért kézfenntartással jelezze.
Doba Önliormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - meghozta az alábbi határozatoí:

23l20l5. flIL 9.) határozat

Doba Kózség Önkormányzata a Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézményfenntartó és Feladatellátó



Társulás által fenntartott melegkonyha
gyermekétkeztetésre vonatkozó nyersanyag normáit
a határozat mellékletét kópező javaslat alapján
elfogadja.
A Képvielő-testii|eí felhala|mazza So mlóvásárhely
község Önkormányzatát, hogy alkossa meg a
rendeletét a gyermekétkeztetésre vonatkozóan,
Felhatalmazzaapolgármestertaszükséges
megállapodások megkötésére, aláir ására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő. 20l5.március 3 1.

6./Konylra í'el új ítísa
Előterjesztő: I{orvíth Zoltín polgármester

Ilorvátlr Zoltán polgárme§ter: A testtileti megbeszéléseken többször felmerült, hogy az
önkornrányzat konyha helyiségét fel kellene újítani. Több vállalkozva is beszélt, a
konyhabútor elkészítésre a legkedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadni a SÁM FA Bt-t
megbízrii 126e Ft összegben, melyért új konyhabútor, konyhapult kerül kialakítsa és
beszerelésre.

Testület részéről hozzászóIás nem történt,

Horvítlr Zoltrin polgárnrester:Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért kézfenntartással jelezze.
Doba Önkorrnányzat Képviseló-testülete 4 igen szavazaíla| - 1 tartózkodással -
ellenszavazat nélkül - meghozía az aLábbi haíáíozatot,.

24l20l5. (lII. 9.) határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy
dö.nt, hogy megbizza konyhabútor készítésével a
SAM FA 2005 BT-t (Doba, Kossuth u. 31.)
126.000,-Ft összegben.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgármester a képviselő{estület nyilvános ülését 10 óra 45 perckor
berekeszlclte.

Horváth zoltán
polgármester ffi 4ö\,o\
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a|jegyző


