Szám: D.7. 15 /20|5.

Jegyzőkönyv

2015. szeptember25-énl7 őra
Készíiit: Doba onkormányzatKépviselő-testületének
kezdettelmegtartottnyilvános üléséről.
hivatala
Ütéshe|ye:-Képviselő-testület
8482Doba.Kossuthu. 10.
Jelenvannak:

HorváthZo|tán
PappZo|tÍn
Bajczi Norbert,
CsászárBa|ázs
Sikos Géza

polgármester
alpolgármester
képviselők,

Rendes- SomlaiEszter a|jegyző
SarkadiTibornéj egyzőkönywezető

megjelent:0 Íő
Lakosság részérő|
Horváth Zo|tán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,ktilÖn köszönti a
aljegyzőasszonyt,j egyzőkönywezetőt.
art megnyitja.
Megállapítja,hogy az 5.testületitagból 5 fő megjelent,az üléshatározatképes,
Javaslatotteszaz ülésnapirendjére.
Doba onkormányzatKépviselő.testülete5 igen szavazatta|- ellenszavazatéstartózkodás
nélktil_ az a|ábbinapirendetfogadjael:
t .,l Szociáiiscélútízifaigényléséről
Előterjesáő : Horváth Zoltín polgármester
2./Rendkívüliönkormányzatitámogatásigényléséről
Előterjesaő : HorváthZo|ttn polgármester
3./B eiskolánatási támogatásról
Előterjesáő : HorváthZo|tánpolgármester
4./ Bursa Hungaricaösáöndíjpá|yázatrő|
Előterjesztő: HorváthZo|tánpolgármester

NAPIRENI rÁncvar,Ásl

1./ Szociális céIútuzifa igény|éséről
Előterj esztő: Eorváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti az előterjesztésalapján apilyáuatot. Javasolja fára
benyújtaniigényüketa maximális mennyiségre,44m3 -re.
Tostrilet a javaslattal egyetért.

Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba ÖnkórmányzatKépviselő-testülete5 igen szavazatta|_ tartózkodás és e||enszavazat
nélkül_ meghoztaaz a|ábbihatározatot:
67 /20|5. (D( . 25.) határozat
úgy
Doba Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete
igényét
települési
onkormányzatok
a
hogy
bényujtja
doht,
szociális célú tíize|őanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészitő támogatásának pá|yázatára szociális tuzifa
a.
v ásárlás támogatÍsár
megpÍiyáuott44 m3 .
A Képviselő-testületvállalja
55.880,-Ft
azaz ötvenötezer.
kapcsolódó
túzifához
kifizetését,
valamint a
forint
önrész
nyo|cszáanyolcvan
20|5. évi
a
koltségeinek
biztosítását
tuzifa szá||itási
terhére.
költségvetésének
A Képviselő-testtilet a szociális célú tlzifában
részesülőktőlellenszolgá|tatástnem kér.
A Képviselő-testületfe|hata|mazzaa polgármestert a
pá|yázat benyujtására, a|áirására.
Felelős: HorváthZoltán polgármester
atái,dő folyamatos

2./ Rendkívüli ön korm ányzatítám ogatás i génylóséről
Előterj esztő:Horváth Zo|tán polgármester'
Horváth Zo|tán polgármester: Ismertetiaz előtedesaésalapján a pá|yázatot,valamint a
kimutatás a|apján a tartozások összegét. Javasolja benyújtanipá|yázatvkatvissza nem
térítendőtámogatásra .
Testtileta j avaslattalegyetért.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki a javas|atával egyetértkézfenntartással
jelezze.
Doba ÖnkormányzatKépviselő.testülete5 igen szavazatta|_ tartózkodás és e||enszavazat
nélktil_ meghoztaaz a|ttbbihatározatot

Doba Község Önkormányzatabenyujtjaigényéta megyei
önkormányzati rend|<tvülitámogatásátra és a települési
önkormány zatok rendkívtili önkormányzati kÖltségvetési
támogatására az l'b) pont szerinti működőképességük
vissza nem térítendőtámogatásra.
megőrzéséhez
A képviselő-testtilet fe|hata|rilazza a polgármestert a
pá|yázat benyújtá sára a szük séges ny il atko zaiok
megtételére,
a|áirására.
Felelős: Rendes- Somlai Eszter a|jegyző
Határidő: 2015. szeptember30'

3./ Beisko|áztatási támogatásról
Előterj esztő: Horváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti,hogy az előző ülésenmegszavaztak5.000,.Ft-os
melyetjavasol 10 e Fífbre megemelni.
támogatást,
A testületajavaslattalegyetért.
Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetértkézfenntartással
jelezze.
Doba ÖnkormányzatKépviselő.testülete5 igen szavazatta|_ tartőzkodásés e||enszavazat
nélkül_ meghoztaaz a|ábbihatározatot:
69120|5.,(W. 25.)határozat
úgydÖnt,
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete
a
hogy módositja 6312015.(VIII. 25.) számű határozatáú
következők szerint:
lo.ooo,.Fí fő összeget biztosíta községbenélő iskolás
koru
általános iskolás, középiskolás és felsőfoku
tanulmányokatfolytató gyermek számára a 212015.(n'.
16.) önkormányzatirendelettuta|maalapjana20|5. évi
költségvetés
terhére.
l
Felelős: HorváthZo|tÍnpolgármester
Hataridő:folyamatos

4./ Bursa Hun garica ösztöndíj p á|y ázatr ő|
Előterj esztő : Horváth Zo|tán polgármes ter
a|apján .
Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti a pá|yázatot az áita|ános tít1ékoztatőja
Javasolja csat|akozzanaka kiíráshoz, ezze| is támogatva a kozségbenélő gyermekeket.
A testületajavaslattal egyetért'

Horváth Zolrtőn polgármester:.Kéri, hogy aki a javaslatával egyetértkézfenntartással
jelezze.
_ tartőzkodásés el|enszavazat
Doba onkormányzat Képviselő-testülete5 igen szavazatía|
;
nélkiil_meghoztaaza|ábbihatározatoti
70 12015.(X . .25.)hattuozat
.
-

Doba Község ÖnkormányzatKépüselő.testületeúgydönt,
'Felsőoktatási
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
onkormányzatiÖsztondijpá|yíuat20116,évifordulójához.
A testesül fe|hata|mazzaa polgármesterta szükséges
nyi|atkozatoka|áirása,
Felelős: HorváthZo|tánpolgármester
Hatálrldő:folvamatos

Horváth Zohán polgarmestera képviselő.testtiletnyilvános ülését|7 óra 30 perckor
berekesztette.
Kmf.

2/<

Rendes- SomlaiEsaT.-*
a|jegyző

Horváth Zo|tán
polgármester

/",il"o'""
Szlottáné
jegyző

4

