§rám:

',

]-8 /201i.

J c g_! z_íi!. § a r l,

§_!§rllj:
kezrlctte]

l:).1io],iiá n) /a !

(apl.iselii lestai]eténeK:0]5, április 2t).al]

nel..l:trlti
').,]r.i
;tl,il,;lllos ülésilri1.

i7

i]ltt

]L| pcrc

!!5_1re\3_ Kip,,,i:]cIó_te§li]lct hiv.r.]a
8.18] Doba" Kossuth u. l0.

Jclcnvarrnak:

ll()rvá]hZoltárr po]qállxt5ler
PapP

l011'tt1

.1Fo]ga],1aster

l]ajczi \l:ben.
l]sísz ál l]e]ázs képvisclók.

Rendes - Sonrlai Esztcr aljegl,zii

Sarkadi Tiborlé jegl,zőkóI\.\,v.rctó
l'á\,olnral4.]álát

Lali,:-i!

e]óre

j.l.Zte: srlos Góze kópvi5.]ó

(./eü,I ,,,.,i.l<nt:

0

|,

I,Iorvái}, zoltán polgárme§ter: Köszón:i a ii.gie]ent kópvl§clőkct. külón köszarnli a
r]jeg)ZőaSSZon}t. jeg} zókölltilczclőt. )\1egállapít]a_ hog1, a7 .J lestüleli lagból ,1 ló
rrc§c]cnt. i, ülós helii.o7alkéreaj, aa mggrlyilja. Ja!a.!lato1 1esz iu ülés nlpife.tdjére,

Doba Óllorrrribyzat Klpviselij_lastüiele
nélkiil az alábbilalireidet f'ogil{rr cl:

j

il]en szavazirltal _ el}elxza\,alal ós laíózkodás

l,,'Doba Község Örlrormán} Z1l 20] 4, éYi lii]§égvelésallek nródosiiásáró1
alóleirjsZlő: IIor!,átl loltá1 pori,]ámleste,
2.,/ Doba Község Önkomlán}Zrr :L) 1 4, é! ; zirszámadásriról
Elóleriesztij: I,1on,áih Zolrii po]EimreStcr
],,'a]oba Közlig Ölúioiirinyzai 20l5. évi költsógveíésének módositásiiról
Elaitcrjc57!ó: Florr,áli zoiián polgár.resleI
4./ MVH dijniéSóűl
Llóterjesztó: Horviilh Zo]tán rjo]gilmester
3,/ Kopemiczl1 hál 1!li{itásárc]
a,;lóterjcszló: :lon áti Zo]1án polgármestel
6.1Veg!,e§ i:gyek

ElőtcieszrijI Honálh Z.llán polgátesler

, Gazduági prograo

Dobainapok
- Faiu3ondnokok Egl.esüLele t.a]eIme
- Nosz.:opi n, N, \),. Altajános i.jkola
_

1

\APIREND TÁRcY{LÁsA

l./Doba Község Önkormánvzat 20l4. éli költségv(lé§éDek módosilá§áról
Előtefje§Ztó| §srváth Zol|in polgárrx€§'ter

Horváli zoltán
módosi:ásá,ról

arolgármester; Is..erteli az Ör*orm3nyza1 2014,évi kötlségvetésenek
Kéri a te§tület vétemér:yét,javasi3rit

§zo]ó €lőtede§ztó§t,

Kérdós. hoz7aszólás nem Volr,

H9lyálh z9ttárt pok{r&e§ter: Javasolja az önkományzd 2rr4, évi iöitségvetéséEek
módo§ítísáíól sZó]ó rendelet e]fogadását. Kéri, hogy aki a j8va§lattal 9gyotórt,
kéáe-rnlanással jelezze,

Doba Önl(ormán}zat Képvi§€Ió-t§Jiiiete
nélkü , megalkolta a:
7/2015.

4 igcn szava",atlal

-

e)Lenszavazat és rarlózkodás

ílV.30. ) r.ndelet

az ÖrJ<orrnánl,zar 201,1, ó{i liltsóg.!'ttésérőI

s2óló 1Dara, (It.

r.ndÉI.tr módosílí5iról
(

l,í.) iinkormá§yznti

A l€ndcltt 8,ieg},zókönyv &e'Ióklete.)

:,/ úobá Kóz§ég ÖnkoInli yzrt ]rl.!. éTi zársránrar]lls.jrrr1}
Előterjesztai: Ho11,áth Zoltá,1 polg:irm.§fer

Hon,jfh Zoltán pOIgárme§t.r: lslnefiel] aZ i)nkcrtnányzlL 20l.r. éYi 7árszilnadásál.

Jar asolja

A

alllk

elfugadár;ll,

teslüIe1 Ié§Zéről kérdas.

hoza.Zójjs

neli]

!oli,

DoLu Ónkomrálvzat Kópviseló-testii]eie ,1]!en s7alazallál
- fircgxlkotla a

nóIkűl

-

ellenszavazal és tartóllodás

8/:$l5. íV. .l. ) rcndolet
a, Önkormár:zxt 20l {.évi zár§zim{dlisárói
a j.g}zólönyv ,ticllórlete}

( tt€nde1.1

Dcba l(özség Önkorrrin_tznt 20l5. évi költségyetó§óí.k §ódositís.iról
Elóa*rj€szló: Horváth Zoitán p§lg:irmc§t.i

3./

Ha§,áth Zoltá§ polgárm.§ter: ]lmerleli az Ölrkonúny&t 2015,éYi kóhségvetésé.ek
módositr_sáró1 szóló elót ljesiaést. Kéri a t stiilel véjeü]éiyét,java§latát.

Kérdés, hozzászólas nem voLt.

Horváth Zoláa polgárrne§ler: Jalasolja az órkormanyzat 2015. évi költ§égv€tésáiek
módosításáíól' szóló rend€let elfogadását. Kéri, hogy .iki a javaslattal egyetért,
kéu feurtartással j eleze,
Doba Önkolcányzat Képvi§eló-tesliil9te 4 igel szava:attal
nélkiil - msgalkotta a:
9/2015.

ív. 4. l

-

ellen§zavazat e5 taftózkodás

r€ndetet

köl$€r€téséról
16.) önkormiuyz*ti

az Örrkormányzat 20l5. avi

szóló 1201§. (Il,

reniel€i §ódo§ításá.á'i
( A rcrró.l.1 a j€§/zőiötr}v

3,/

llvll

mellékiete.}

.laa§lasélő:

Előte.jt§ziii: rio11,álli Z.}líán polgirm€saer
flti}1,!ith Zo]tá.l po!§árnrester: Llüoid]a. hog1' . kL]Pvi§clij-lcsiiilct lr3tá§zoll aniil, hogy
pcrúis]rságot alel(íl órde]ieiDek rrregr,édése érrlcké|,ella \{t,zőgazdasirgi es \iidéliic]lesáésl
Hi1,!1l] t]len a a ]'3lunlcgújitás ós 1.]lcsztas j.gcil!. :áíg}ában hozoü dijnlései eile..
ldijköZbc á loJmán} hltározoti egye! iinliirrnrán],Zr:c]. fiűkiidiiképcsségéDek nr_-gürzc\E

éídekóbcn ki]llség\etésiláúogatáS bj7,|ositas'lról, Ez.ljl;,j!l az á]lan megtériti a l'enniilli}
kijvel.]csl. ig} az ön}.ormjnrzetnak cé]szcrú .lá]lni a a.í]:lsesá3 alakí!ásá]o] és a perlól, ezan
Szi]ksógcs i hatáIo7at l'isszavonásiii r körctclt ö§jlag YisszefiZelését.Javasoljl hogy a
kép\ is.lij-leslii]et l] lne§h(]rzoll hatrozator vonja YiJsZa és a7 öss7!g 1,issza|izeléséló]
a]kosso. lralároZato!,
KérdéS.!o2r'!2ólás nen] ,o]1.

Doba onkó§nr1}zat §é|\,isc]ó tcsti]lcie .J igcn szavaz3fal ellenslavalat és rafiÓZkodás
néIkül meghozln 17 iilábbi lutltrcZJkn:
38

/20l'. íI\'. 30.

i h.li.o]1ii

Doba (ijzség Ónkomli:lyzat Képvjsclö-le§tii]ctc
úg],döna, hog] a 29,']0l:,|lI].26,) §zá lr ]rxtározatil
visszavr],|iil. E]á]l

a

pcllá|sasás alakillis.iról és a

|..:.1].

F!1l.&]nl3ZZa a po]gamesiert. 1togy a 1:-033,092.|! !].iz|JjZeté§i ii]te]e7.tségel te] jesilse.
|elelói]] FlOn áth lo]l§ polgármestcl
Jiatáridó: lilllamato§

lriz le'újítti§.iíól
§lót.i,isJ?tó: H6§,iai roltán p.lglir'lle§tcl
{./ Kcaerniczky

Horváth zoltá. polgám€rter: Ismerteli. hogy a képlá. melletti 1eriiet rgrrdbelételre volna
szükség, ha-fuir a lömyezete alegúj. , A nádtető cserép1e cserelése, küla ié§zítóse , a falak
dry.viiozása é§ belső felújítá,§. lar]-lbériáZí§ leníe a aegndő. Amit lehet megoldaíúk ÉJsadalmi
munkábar, .hhez kéri a képvise]ók és a közrnunka§ok segliségót i§. Elózetes kalkulácjója
szerint 1.5 mjllió rorjnlo1 lehetne ráfo.di|áni.
lesiiJe,

r janaslana) egyetén.

Ho]várh zoltáu po]gírme§te., Kéri, hogy aki

jelczze.
Doba Öt1kormányzal ]iépviseló-!€saiilete
nélkül - meghoáa az a:ábbi határozaiot:

3912015.

a

java§latával .€gyetért kézfenntar:ással

4 igen §zava"áttE]
fiY.

29.)

-

tarlóukodás és ellcnszavaza1

iatározat

Doba Község Önkormány4t Kópvisető-lEstiilete

így

dönt, |ogy a KolBmiczky iagyaték fel]ijí€sá.a
(cse!é, lsefe, kiúlő készítése. a falak dr},vitozása ,
beIsö íelújitas.lr,fbéíirás)1.500,000.-t L-ol biaosil

20]5, é! i költsetsVelésitartalÉL terl-éíe,
A Kepvi§eló-te§tülel feliatalmaza a pol8ime§ter! a
szítLcég€§ any.&ok be§z9rzósére, szerzódósek
a

.

a]áíni§áfa,

Ho.váth Zo]táDpolgárm9§,er
§atáridő: folyamatos
F€lelós:

űgr.k
Ilőte.jesrló: llon,áth Z.l,ii, polgár§r.§tcr
5./ \'egye§

5.

l./{iazdasági pllglam

}1§!"ráth Zol{á§ l0!gárrnc§ler:

TesliileI ejalaj]eft3l

lsüelleli plogra

;á1.

Ké.i a testiiict

Vó]c1nér,]],al.

e!:\ e!éta.

Horr:iai Zoltátr po]gárme§t€.: §éri. hogy aki a !]3zdasligi plo8ran elfogadásá\,ai e€lye:éTl
kézlil n 1urássa1 j e ltzrr.
Doba Ónkoím'tnyz:l' i.épviseló-l..llilcle '' igell sza\i.z.ll1al _ taíó7kodás és e]lelrszavll.zat
n;lliil - meghoZlr./ alábbi lietál1rzatot:
{0/20l5.

(l!.

29.)

tratirozat

Doba (özsag Önko:Trrátlzirt

Kép\ ise l&restülete
úg:,az ö1ii.l ánrz:lt 20l5_20l9 cik]us.á fonatkozó
qazdasitgi progrl*l.jiit elfbgad_la, íA ga7dasági
proglair a j eg} zői(in)n, mellék 1.1., )
Fllelós: Hor!álh Zriltán polgám!§i.r

ll1,1ri..l, .'0

'.0' l5

5.2.,/Dohr:

í;!prL

1ilLnr1 :w lliizil érckhcz
]l,]!onlóln ]a)lj. aug,"rsztls eLsó ]l.'.,;ilgóii!] al,rí:] ]Itllrenc.Zaj!., ,\ :,alinzáJ. hog) .t
r:r:riezr ón,l lil napos i:lz. .r},]]\.n l.ia,/lnii\ |-]].|. 1r;]],.t|ei n.oúía''].o|i. Lrlr;::,tl| ,1.1ii .r
aL.]!-liiódi]k!:_ e haqromil'illl: 1i,Zi]\!|,..jr\ n].]1.11. -a sz.í\,czésl(li!lií]rri:.!] rlrr,,lal,a:r,I l
ltii]jo lilrillll ]irc]ital] tlla.7l,ón,yl.,
§orr'lith Z.::áB prlljl.!n.ste.: lllnrrll,jja. !o;.- a

Tcsli]].1

]r

IIo!.lár*

.;11its]alui

'.lt:in

e!

11rgJ,onllin_ia]:j

cl|ii..

P(}lgi.:.._rler: Kifi_ ll()gt alir

l)obat Ol]komlá!:Zal l'é!rris.ló-l.Sii1].tc ,] jgen
l:éiküi ll]aghozu aZ alliLl:i h;táiozatr;t:
j1l?1]1

á

].r!esl3lá\,r] egiel.r! kéZfurllurti!r!l

9rlrlü;||a!

13rTózkodas és cl]rns;l,,,rzal

5.11].l9.la]:4!írs!nl

Doi]a Kij.,sóg Örl k o:T lránl,zat Ka|l,isf]ij-t.s1ii]et.
úg! diht. hogy a Dobai Napok ,,].güt,]l.ZéséIe
l,i)00,000.+l ot biZto.i1 a 20l5, a\,] ki]]1sigretési
1analók lrrltére,

A Kóp!isi]lir-testülea tllrrtalmazzr

Lapcsoll']di bc;zc|ze.ck

l

polgárrncstert a
]ebcnyolításá,a,

incgrcndc]ar.k me9léle]él..sZerZódé5ek *lájri§lra.
]j.lelős: H3r.,ála Zo]lán p|Jlgámle\ler
i, tj' lo: l, ' ,,-,,ro.
a..1./l'xlttgondl1okok Eg],e§ü1.ie kérelmc

Ilol\ áth Zo}lir, PolgárDlcslet,:
'í esli]]et

lsn,cífe1]

"

1iérelmcl, Jar,rsoljn

]

0 c Ft-al

való iámogilásukei.

ajavasli113] cg}etófi.

IIo§áth Zolíiin polgárm§a.r: Kéi. ]]og), aki

a

.ir\,r}9]Ntá!a]

egyeléfi kéZt-enntanással

ic]ez7e,

Dobe Önkomlár_r:al Képl,i§alii,teslü]cte 4 igen szat-'azalaal taltózkodís és ellensze\,azal

né]iii,il - meghozll az elább] hálílozalor|

.l?/2015.

í:y, ]9.'} illtározat

Doba Ki]llrtg Önkonlán,vzat adpvise]ai-tesiülete
úgj' danx, ho3), a Vesz|rérl N,leg}ei f3]ülondnok(jk
E8],esi!].*l iszékh.]],: }lidegkút. Fó !r. 67/A, .]nök:
Bólat] Ki.ro]!l]0,00c.-l 1 összeggel támogatja a
20l5, éfi útl.iájdk sesilé§. .óljából,
Á Kélvi.i|ló+stesi]lt f€ll3talnliwlr n7 aliegyzót.
hog1, . lámogetáSt irz .gyesület száfirl.tszál.arr.1
te]ii]siT§e
I ele]ijs:

Ik)n,áth

Zoltá polgiim]esl.r

ílatiirida: ibltamatoJ

j

s..l./No§Zlopi n. N. \y. Áll'!láDo§ tskola

Horvátb zoltál polgá.rx§§ter: Is&efieti a kérelmet. Jalasoda tanulónkén1 6 e Ft-al,
összes6.
Te§tiil9l

a
s

kérele.n 3lapján 12

9

Ft-al való támogatásukat.

javaslaü5l egyetéIt.

Fo.váth Zoltáú polgármester: Kéri, 1rogy aki

a

javaslatával €sldtéít kézfermtaíás§.l

\elezze.

Dola Önkormáalzat Képviselő-testiileie 4 igen sza\azattal Wtó^odd§ és el]enszavazat
í!éli{l- meghoía az alábbi ktározato|:
,,_r/:01 5. í

!L ?9.]!4i.r.4,t

Doba (illjig Önkornránvzat [i]rviseló-tcjliilc1.
;iy döfi. lo_!] a Nosliopi Nirret Ncmzctisógl
\!clvo]itr:ó A]lalárl(ri lSkolát (szóklrcl1,: Noszlop.
§pr.1 1ér ]. igazgatilh.; Takácsnó
1].l)i)l].-Fr i]sijzc8gcl 1ál1ogaljs

7.óvlól},an]os

lloilir Nlariann.r)
] dclrai lakhellú

tanula] tanulmányi

íjll3nszifo2á$ céliából.
A Kó|\,isljllj-leslesü]l l.ilralaLn

uzi a"

hog} 3 larn.gatáSt a,l iskole

l.]j.sitsc.
l1::.]ös: }1orl.r* Zt)hán po]{alrmcstcí

útjádak

r]ie§ló1.

sr:árlllaszámára

Il31.iadó: loly?mato_\

Hon,áth Zoltán polgi.neste.it |épviselő-tcstiilct nyiivlilos űlésétl8 óra

4_5

pelrrior

berekesáe1,1!.

Knrf.

,,. - .,:

.

Rendes - Sonlai Eszlcr

Ho.\.,ili Zoltii1'

aljegyző

szlotla|é l irri Edina

6

