Döbrönte Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8597 Döbrönte, Fő u. 47.
Szám: G.8-8/2017.
J E GY Z Ő K Ö N Y V
Készült: Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. augusztus 16-án
19.00 órától tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri hivatal Döbrönte, Fő u. 47.
Jelen vannak: Cseh Lajos polgármester
Müll János alpolgármester
Pilterné Keller Katalin képviselő
Takács László képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Bóka Istvánné jegyző
Cseh Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület
határozatképes, mivel 5 fő képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.
A következő napirend megtárgyalását javasolta a meghívóban foglaltak szerint:
(Meghívó a jkv. 1. sz. melléklete)
1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatáshoz.
2./ Víziközmű-rendszer üzemeltetésének kérdései.
3./ Aktuális önkormányzati feladatok megtárgyalása.
A testület a javasolt napirenddel vita nélkül egyetértett, más napirendre javaslat nem volt.
Napirend előtt a polgármester tájékoztatást adott a korábbi ülésen hozott döntések
végrehajtásáról, az eltelt időszak eseményeiről. (Írásos előterjesztés a jkv. 2. melléklete)
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatáshoz.
Cseh Lajos polgármester
Megállapította, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztató levelét, annak mellékletét képező
pályázati kiírást, igénylési segédletet (írásos előterjesztés a jkv. 3a-c. melléklete) és a
határozati javaslatot (határozati javaslat a jkv. 4. melléklete) a meghívóval együtt mindenki
megkapta. A korábbi évek tapasztalata alapján javasolta, hogy adják be pályázatukat.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
38/2017.(VIII.16./ számú határozat
Döbrönte Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
belügyminiszter által meghirdetett pályázat keretében a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
Döbrönte Község Képviselő-testülete igényét 20 m3 kemény lombos
fafajtára megállapított 20 x14.000 Ft/ erdei m3 + ÁFA (355.600.-Ft)
összegben határozza meg.
Döbrönte Község Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésében a
tartalék előirányzat terhére vállalja a 20x1000.Ft/erdei m3 +ÁFA
(25.400.-Ft) önrész biztosítását és a szállítási költség összegét, így a
rászorulóktól ellenszolgáltatást nem kér.
Felkéri polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.
2./ Víziközmű-rendszer üzemeltetésének kérdései.
Cseh Lajos polgármester
Megállapította, hogy a meghívóval együtt kézhez kapták a képviselők a Pápai Vízmű Zrt. által
küldött kérelmet és határozati javaslatot, valamint a víziközmű-rendszer tulajdoni
részarányaira vonatkozó megosztási javaslatot, és a szennyvíz közműrendszer üzemeltetésére
vonatkozó megállapodás tervezetét (Írásos előterjesztés a jkv. 5a-b. melléklete).
Véleménye szerint fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 4 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
39/2017.(VIII.16./ számú határozat
1. Döbrönte Község Önkormányzata az SZ 04 víziközmű-rendszer 9,3 %-os tulajdoni
hányaddal rendelkező résztulajdonosa 2018.01.01-től vagyonkezelési szerződést köt a
Pápai Vízmű Zrt-vel.
1.1. A víziközműveket (rendszerfüggő eszközöket) vagyonkezelésbe adja.
1.2. A vagyonkezelőnek az átadott eszközökön felújítási, pótlási, beruházási
kötelezettsége csak a víziközmű-rendszer bevételeiben megtérülő értékcsökkenés
összegéig áll fenn.
1.3. A rendszerfüggetlen víziközmű-elemeket térítésmentesen a Szolgáltató tulajdonába
adja (Vksz. tv. 7§)
2. Az eszközök tulajdonjogának gyakorlója az Önkormányzat vagyonkezelési díjat nem fizet
a Vízműnek és a vagyonkezelő Vízmű is ingyenesen kapja meg a vagyonkezelési jog
gyakorlását.
3. Az SZ 04 víziközmű-rendszeren az ellátásért felelősök képviseletét Nóráp Község
Önkormányzata látja el.

2

4. A vagyonkezelési szerződés feltételeinek megteremtésére az önkormányzat dönt a
víziközmű-rendszer eszközeinek vagyonértékeléséről. A vagyonértékelés forrása az
érvényes szerződés alapján fizetett bérleti díjak maradványa.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Pápai Vízmű Zrt-nek küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.
3./ Aktuális önkormányzati feladatok megtárgyalása.
3/A. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására
pályázat benyújtása.
Cseh Lajos polgármester
Megállapította, hogy a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a pályázati kiírást
(pályázati kiírás a jkv. 6. melléklete).
Emlékeztette a képviselőket, hogy a május elején az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra” benyújtott pályázatuk nem nyert támogatást. A pályázat célja a
háziorvosi rendelő épületének felújítása volt, amelynek keretében megvalósult volna az
akadálymentesítés, amelyre hatósági kötelezésük is van, a jövő év elején lejáró határidővel.
Már nem is tudja, hogy hányszor próbálkoztak az orvosi rendelőre pályázati támogatást
szerezni, de mindig sikertelen volt. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok támogatása céljából kapott 2.950.000.-Ft-ot a támogatási szerződés szerint a
rendelő felújítására fordítanák. Úgy gondolja, hogy jó lenne ezen a pályázaton megnyerhető
750.000.-Ft-tal együtt – kiegészítve az éves költségvetésükből – megvalósítani a felújítást.
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a javaslatot és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodással a következő határozatot hozta:
40/2017.(VIII.16./ számú határozat
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen kiírt „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására”.
A pályázat célja a kötelező egészségügyi feladatellátást szolgáló épület-, az
önkormányzat tulajdonát képező 89. hrsz. alatti, Döbrönte, Fő u. 11. szám alatti
háziorvosi rendelő felújítása.
Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázati támogatás 750.000.-Ft-os összegét
meghaladó felújítási költség fedezetét 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 7.
3/B. Falukirándulás szervezése
Cseh Lajos polgármester

3

Elmondta, hogy a vélemények egyeztetését követően a falukirándulást 2017. október 7-én,
Székesfehérvár-Mór környékére kellene szervezni, az igényekhez igazodóan autóbuszt
rendelni és hazafelére vacsora lehetőséget nézni.
A képviselők vita nélkül egyetértettek a polgármester véleményével és 4 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, a következő határozatot hozták:
41/2017. (VIII.16.) számú határozat
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete falukirándulást
szervez 2017. október 7-én Székesfehérvár-Mór környékére.
A kirándulás költségét 2017. évi költségvetése terhére vállalja.
Felkéri Pilterné Keller Katalin képviselőt, hogy a kirándulás
megszervezéséről,
a
feltételek
biztosításáról
gondoskodjon.
Határidő: 2017. október 7.
3/C.A Vár-napja programjának egyeztetése.
Bóka Istvánné jegyző
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tűzvédelmi-munkavédelmi feladatokkal megbízott cég
elkészítette a rendezvény tűzvédelmi-menekülési tervét. Ezt a tervet kell benyújtani a
katasztrófavédelmi hatóságnak, valamint a népegészségügyi szervnek és a rendőrségnek.
Pontosítani kell, hogy hol kerülnek elhelyezésre a poroltó készülékek, ki lesz az elsősegélyt
nyújtó, legalább szakápolói végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó. Számítanak a
polgárőrök járőrözésére, segítségére annak érdekében, hogy a vendégek végig jól érezhessék
magukat. A tűzijátékot lebonyolító szervezet minden engedélyt beszerez, a biztonsági
intézkedéseket ők megteszik.
Cseh Lajos polgármester
Ígéretet tett arra, hogy megbeszéli a háziorvossal az elsősegély nyújtási feladatokat. Javasolta,
hogy beszéljék meg a meghívottak körét, a vendéglátás részleteit, a rendezvényre történő
figyelemfelhívás módjait.
A képviselők kötetlen beszélgetés során egyeztették a rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket.
Más tárgy, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 20.40 órakor bezárta.

K. m. f.

Bóka Istvánné
jegyző

Cseh Lajos
polgármester

4

