Döbrönte Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8597 Döbrönte, Fő u. 47.
Szám: G.8-9/2017.
J E GY Z Ő K Ö N Y V
Készült: Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 7-én
18.00 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
Sós Andrásné 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 mindenki jelen van, az ülést
megnyitotta.
A következő napirend megtárgyalását javasolta a meghívóban foglaltak szerint:
(Meghívó a jkv. 1. sz. melléklete)
1./ Döbrönte Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása.
2./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 2018-2032.
3./ Településarculati kézikönyv munkaközi anyagának megismerése.
4./ Vegyes ügyek
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./ Döbrönte Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása.
Cseh Lajos polgármester
Megállapította, hogy
a költségvetés módosítására vonatkozó írásos előterjesztést,
hatásvizsgálatot, a módosító rendelet-tervezetet a képviselők a meghívóval együtt megkapták.
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(írásos előterjesztés a jkv. 3a-c. melléklete). Javasolta a rendeletnek az előterjesztés szerinti
módosítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő
rendeletet fogadta el:
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(IX.12.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet a jkv. 3d. melléklete)
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.10.) rendelete egységes
szerkezetben a jkv. 3e. melléklete.
2./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 2018-2032.
Cseh Lajos polgármester
Megállapította, hogy a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták a Pápai Vízmű Zrt.
levelét, amelyben részletes kimutatást és javaslatok kaptak a gördülő fejlesztési terv
elemeinek meghatározására. (Írásos előterjesztés a jkv. 4a-4e. melléklete).
Javasolta, hogy a Pápai Vízmű ZRt. saját tulajdonú, vagyonkezelt és bérelt eszközei
vonatkozásában benyújtásra tervezett gördülő fejlesztési tervéről (felújítás, pótlás) szóló
határozati javaslatot, a beruházások vonatkozásában a víziközmű-rendszerhez tartozó gördülő
fejlesztési tervre vonatkozó javaslatot fogadják el.
A képviselők vita nélkül egyetértettek a polgármester véleményével és 5 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal, a következő határozatot hozták:
42/2017. (IX.7.) számú határozat
1. Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2018-2032. időtávra vonatkozó
gördülő fejlesztési terveket megtárgyalta és
a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek
előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő
víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben meghatározott fejlesztések,
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori
éves költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti gördülő fejlesztési
terveket a Pápai Vízmű Zrt. számára véleményezésre küldje meg.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy az 1. a), b), c)
pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatalhoz.
4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. c) pont szerinti költségvetési
források biztosítása érdekében a pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel és a pályázatok
igénybevételével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. szeptember 22.
Felelős: polgármester
Cseh Lajos polgármester
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - a tulajdonostársnak kötelezettséget kell
vállalnia arra, hogy a 2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő
pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak
szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselők vita nélkül elfogadták a javaslatot és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, a
következő határozatot hozták:
43/2017. (IX.7.) számú határozat
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok közös tulajdonában
lévő V04, SZ04 számú víziközmű-rendszerek 2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési
tervét elfogadja, jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra,
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs
önkormányzatokkal
kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
3./ Településarculati kézikönyv munkaközi anyagának megismerése.
Cseh Lajos polgármester
Megállapította, hogy a TAK munkaközi anyagát megkapták a képviselők a meghívóval
együtt. (Előterjesztés a jkv. 5. melléklete). Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzáfűzni
valója?
Müll János alpolgármester
Nem igazán érti, hogy olyan képek kerültek bele, amelyekről azt sem tudni hol vannak a
településen, illetve nem biztos, hogy nem lehetne előnyösebb képeket készíteni a településről.
Ha gádoros házat szeretnének mutatni, akkor lenne pl. az orvosi rendelő, amelyik sokkal
szebb, mint a kézikönyvbe szerkesztett vakolatlan épület.
Sós Andrásné képviselő
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Az ő véleménye is az, hogy sokkal szebb képeket lehetne a településről készíteni. Egyeztetni
kell a kézikönyv szerkesztőivel.
Bóka Istvánné jegyző
Kérte a települési főépítész, hogy határozzák meg a következő lakossági fórum időpontját,
ahol ismét át tudják beszélni a kézikönyvben foglaltakat. Egyeztetések alapján javasolta, hogy
2017. szeptember 19-én 18.00 órától tartsanak Döbröntén fórumot, addig gyűjtsék a
véleményeket. A kézikönyv munkaközi anyagát a település honlapján is közzé teszik. A
kézikönyv és településképi rendelet készítéséhez a Lechner Ödön Tudásközpont honlapján
bővebb információkat lehet találni.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.
4./ Vegyes ügyek.
4/A. A helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelet-tervezet.
Bóka Istvánné jegyző
Elmondta, hogy a nyáron módosították az önkormányzat SzMSz-ről szóló rendeletének a
48.§-át, amely a helyi népszavazás kezdeményezéséről, illetve népi kezdeményezésről szóló
rendelkezéseket tartalmazott. A Veszprém Megyei Kormányhivatal szakmai levélben (Írásos
előterjesztés a jkv. 6a. melléklete) hívta fel a figyelmet arra, hogy a helyi népszavazást
kezdeményezők minimális számát kell meghatározni, és a kezdeményezést nem a képviselőtestülethez kell benyújtani. A választópolgárok minimális arányának meghatározásához adott
törvényi felhatalmazásra való hivatkozást az SzMSz nem tartalmazta, így újabb módosítása
helyett javasolta, hogy az SzMSz ide vonatkozó 48.§-át helyezzék hatályon kívül, és
fogadják el a rendelet-tervezetet (Rendelet-tervezet a jkv. 6b. melléklete).
A képviselők vita nélkül elfogadták a javaslatot és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, a
következő rendeletet alkották:
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IX.12.)
önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
(Rendelet a jkv. 6c. melléklete)
A rendelettel módosított SzMSz-ről szóló 8/2013. (VIII.06.)
egységes szerkezetben a jkv. 7. melléklete)

önkormányzati rendelet

4/B. Közterületfigyelő kamerarendszer bővítésére ajánlat.
Cseh Lajos polgármester
Emlékeztette a képviselőket, hogy májusi ülésükön 29/2017.(V.25.) számú határozatukkal
elfogadták a térfigyelő videó rendszer bővítésére adott ajánlatot. A kivitelezés mégis
elmaradt, mert a kamerák cseréje nem hozta volna meg a kívánt eredményt, így másik
ajánlatot küldött a kivitelező. Ismertette a Compsec által küldött ajánlatot. (Írásos ajánlat a
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jkv. 8. melléklete) Javasolta, hogy fogadják el az árajánlatot és rendeljék meg a munka
elvégzését.
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával és 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
44/2017. (IX.7.) számú határozat
Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja
29/2017.(V.25.) számú határozatát, és elfogadja a Compsec
Bt. Pápa, Kinizsi P. u. 31. újabb ajánlatát. Ennek alapján megrendeli a Döbröntei
térfigyelő videó rendszer bővítését bruttó 354.260.-Ft összegben.
Felelős: alpolgármester
Határidő: 2017. szeptember 24.
4/C. Döbröntén parkolóhelyek kialakításának tervezése.
Cseh Lajos polgármester
Tájékoztatta a testületet, hogy a 38/2016.(VII.06.) számú határozatuk alapján megrendelt
tervdokumentáció elkészült, a tervező átadta azokat. Sajnos tudomásul kell venni azt a tényt,
hogy a vállalt 425.000.-Ft helyett 539.750.-Ftjába kerül az önkormányzatnak, mert a
vállalkozó időközben ÁFA alany lett, tehát a + 27 %-os adót meg kell fizetniük.
A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2017. (IX.7.) számú határozat
Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja
38/2016.(VII.06.) számú határozatát, elfogadja Demény Zoltán
egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Boksa tér 1/B.) ÁFÁ-val növelt számláját
a Döbrönte, Fő utca két oldalán történő parkolók kialakításának
tervezésére, amelyre 425.000.-Ft összegben kapott megrendelést, de időközben
ÁFA alany lett, így az engedélyezési kiviteli tervek elkészítése 539.750.-Ft-ba
kerül az önkormányzatnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 21.
4/D. Döbrönte háziorvosi rendelő felújítása.
Cseh Lajos polgármester
Ismertette a Döbrönte, Fő u. 11. szám alatti orvosi rendelő felújítására adott ajánlatokat.
Javasolta, hogy a legkedvezőbbet, a LOMBARD-91 Kft. ajánlatát fogadják el. (Árajánlat a
jkv. 9. melléklete)
A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
46/2017. (IX.7.) számú határozat
Döbrönte Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
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LOMBARD-91 Kft. (8500 Pápa, Második u. 6.) ajánlatát, és megrendeli a
Döbrönte, Fő u. 11. szám alatti orvosi rendelő felújítását 6.479.195.-Ft összegben.
Felkéri a polgármestert, hogy a munka megrendeléséről, a szerződés kötéséről
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
4/E./ Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához .
Bóka Istvánné jegyző
Emlékeztette a képviselőket, hogy minden évben az ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról
nyilatkoztak, hiszen voltak olyan tanulók, akik szociális körülményeik alapján rászorultak a
támogatásra. A rendszerhez való csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje a következő
ülést megelőzően lejár, így ezen az ülésen állást kell foglalni a további csatlakozásról.
Semmilyen következménye nincs annak, ha a képviselők mégis úgy döntenének, hogy nem
kívánnak senkit támogatni, vagy nem lesz a pályázatnak megfelelő igénylő az ösztöndíjra.
Viszont, ha a csatlakozásról nem gondoskodnak, akkor elzárják a lehetőséget minden további
támogatás elől. Javasolta, hogy nyilatkozzanak ( a jkv. 10. melléklete szerinti csatlakozási
mintának megfelelően) a 2018. évi rendszerhez történő csatlakozásról.
A képviselők a Bursa Hungarica 2018. évi fordulójához történő csatlakozással egyetértettek
és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozták:
47/2016. /IX.7./ számú határozat
Döbrönte Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához.
Elfogadja az Általános szerződési Feltételeket, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során a
szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a csatlakozást és a pályázatokat, azok
elbírálását az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Felelős: jegyző
Határidő. 2017. október 1.
Más tárgy, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 19.50 órakor bezárta és kérte a
képviselőket, hogy zárt ülés keretében egy települési támogatás iránti kérelemről döntsenek.

K. m. f.

Bóka Istvánné
jegyző

Cseh Lajos
polgármester
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