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Készült: Doba Község tnkormrínyzat Képviselő-testiilete 2018. február 26'Í!f |7 óra
kezdette] megtartott nllvrínos üléséről.

Ülés helye: Polgármeste Hivatal Dob4 Kossuth u. 10.

Je|en vannak: Horvárh Zoltán polgármester
Pappzo|tán alpolgármestef
sikos Géza
Bajczi Norbert
Császár Balázs képviselők

Rendes somlai Esáer aljegyző

Lakosság részéIől me&jelent: 0

Hof|óth zoltin Dolgdr,,,esÍeÍ: Üdvözli a képviselő-testületet, aljegyzö asszon)1.
Megállapítja, hogy az 5 fő testtileti tagból 5 fő megjelent, az ülés hatáxozatképes, azt
megnyitja.
Kéri' hogy aki a napirendi pontol.kal egyetért, kézferrrrtartrással jelezze.

Doba Község ontorm|ínyzat Képviselő-testiilete 5 igen szayazatta| _ ellenszavazat és
taÍtózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
I'/ Az öDko|.rÉnyzat2ol8. évi költségvetéséről
Elóterjesáő: Horválh Zoltán polgármestel
2'l Támogatási kéIelmek
Előterjesztő: Horváth zoltán polgámestel

2. 1. PolgáÍőÍség Lérelme
2.2. Doba Jövőjéért Egyesület kérelme

3 ./ Vegyes űgyek
Előtedesztő: HoÍváth Zo\tán polgármesteÍ
- Polgárőrség 2017. évi elszámolása
- IIVB összetételének felülüzsgálata
- EgyüttmÍlködési megállapodás
- Polgárőrség kérelme
- Kilátó jubileumi ümepsége
- Falúl' belső felújítás pályázat összege



NAPIREND TARGYALASA

1./Áz önkormányzat középtávú terve
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán Dolgármester: Ismelteti az előtedesztést az önkományzat középíávú
tewéIől. Mive1 Doba Község tnkomlínyzatának a StabiliLísi tv. alapjrán adósságot
keletkeáető iigylete nincsen és Íem is le^,ez, ezéi az előterjesztés mellékletét képező
középtávú terv nemleges.

A testület lészáől hozzászólás nem történt.

Horváth Zoltán Dolgármester: Javasolja a hatfuozat meghozatalát a határczati javasla1
alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntaÍtással jelezze.
Doba ÖDkormányzat Képviselő.testiilete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és taÍtózkodás
nélkül .meghoaa az aJábbi halározatot:

1'l' D0 18' ű|.26.\ határ ozat

Doba Község tnkormányzat Képviselő-testiilete, az
önkományzat adósságot keletkeáető ügyleteiből eÍedő
fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési év és
az azt követő három évre vfuható összegéIől készített
nemleges tervét elfogadj a'
(Az 1. melléklet e határczat mellékletét képezi.)

Felelős: Horyáth Zoltil DolsáÍnester
Határidő: azonnal

2./Áz önkormányzat 2018. éYi költségvetése
Előterjesztó; Horváth Zoltán polgárm€ster

Honáth Zoltán polgármester: Ismelteti az előterjesztést. Kéri, tegyék fel kádéseiket.

A testület ÉszéIől hozzászólás nem töÍtént.

HorYáth zoltán Í'olgármester: Javasolja a rendelet megalkotását a tervezet alapján Kéd,
hogy aki javaslatával egyetét' kézfenntaÍtással jelezze.
Doba oÍtományzat Képviselő-testülete 5 igert szavazaÍt,aÍ ellenszavazat és taltózkodás
nélkül megalkotta a:

212018' (JI' 27 . \ relde|etét

az Önkormányzat 2018. évi költségyetéséről
( Á rendelet a jegyzőkön}.v mellék|ete)

3./ Támogatási kérelmek

3.1. /Doba Jiivö iéért EwesÜ|el támogatási kére|me
Horváth zoltán Dolgármester: IsmeÍteti az előteiesztést' A Doba Jövőjééí Egyesü19t
200.000 Ft mÍíködési tlimogatásra nÉjtott be kérelmet.



A testü]et részéIől hozzászólás nem tötént.

Horváth Zoltán Dolgármester: JavasoÜa a határczat meghozatalát a hatlírozati javaslat
alapján' Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfemtartással jelezze.
Doba Ónkormrínyzat Képviselő'testiilete 5 igen szavazattal _ el|enszayazat és taÍtózkodás
nélkül _meghoáa az alábbi határozatot:

|2 D0|8, fi|,26,\ határozat

Doba Község tnkormánpatának Képviselő-testülete úgy
dónt, hogy a Doba Jövőjéért Egyesület részére a 2018. éü
költségvetés terhére 200'000 Ft miiködési támogatást
biztosít.
Felelős: Horváth zoltrín polgáÍmester
Határidö: folyamatos

3.2' /Polgárőrség támogatási kérelme
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán Do|gármesteri IsmeÍeti az előteÚesztést. A Polgáxő! Egyesület 495.000 Ft
múködési támogatásra nyújtott be kérelmet.

A testiilet részéIőI hozzászólás nem történt.

Hor.váth zoltán Dolgármester: Javasolja a hatáÍozat meghozatalát a hatfuozati javaslat
alapjrín' Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntart.issal je\ezze.
Doba tnkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellensz.ayazat és tartózkodás
nelkül _ meghozta az alábbi hatarozatot:

13 D0 |8. $I.26.\ hatáÍ ozat

Doba Község onkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a dobai Polgárőr Egyesiilet részéte a20|8, évi
költségvetés terhére 495.000 Ft működési támogatást
biztosít.
Felelős: Horváth Zoltián Do]sámester
Hatfuidő: folyamatos

4./ vegyes ügyek

4.1'l Polgárőr Egyesület elszámolása
Előterjesztó| Horváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán Dolgármester: Ismerteti az előteiesáést a PolgfuőI Egyesületnek 2016'
évben nyújtott 350.000 Ft összegú támogatás elszímollásfuól.

A testület lészéről hozzászólás nem történt.

Ilorváth zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát az elszámolás
elfogadásáról. Kéri' hogy akijavaslatával egyetéÍ' kézfenntartássaljelezze.
Doba tnkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szayazatta| ellenszayazat és tartózkod.ás
néIkül meshoáa az alábbi határozatot:



14 |2018, (|I.26'\ h^tároz^t

Doba Község onkományzatának Képviselő-testÍilete úgy
dönt. hogy a dobai PolgáIőI Egyesület részére 2016. évben
biztosított támogatás elszámolásáról benIijtott
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármestel
Határidő: azonnal

4.2' /HvB összetételének felülvizsgála
Előterjesztő| Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán Dolgármester: Ismefieti az előteljesáést, miszelint a 2016. évben ]ezajlott
választásoka felállt }ryB összetétele módosításla szonrl. Az előteljesztésben foglaltak szerint
módosul a tagok és póttagok névsoÉ

A testiilet lészéIől hozzászólás nem történt.

Horváth Zoltán polgármester| Javasolja a hatáIozati javaslat elfogadását. Kéri' hogy aki
javaslatával egyetéIt, kézfenntaltással jelezze.
Doba tnkományzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi hatlírozatot:

1512018. (I|,26.\ határ ozat

Doba Község tnkományzat képviselő.tgstiil9te ugy dönt'
hogy a Helyi választlisi Bizottságba
Benedek Botond Ákos 8482 Doba' Arany J.l.12. szám
a]atti lakost póttagkéít'
Benedek Andrea Mária 8482 Dob4 Arany J. u. 12. szím
alatti lakost póttagként választja.
Felkéri a rryl vezÉtőjét, hory nevezettek - polgármester előtt
történő eskütétel&ől gondoskodjon'
Felelős: szlottáné Turi EdinaHVI Vezető
Határidő: azonnal

4.3' /Eryüttműködési megáIlapodás Somlói MűYészetéIt Eryesiilettel
EIőterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Horváth Zoltán Dolgármester: IsmeÍteti az együttmúködési megállapodás tervezetét.

A testület ÉszéIől hozzászólás nem töItént.

Horváth zoltán Doleármester: Javasolja az együttműködési megríllapodrás megkötését a
teNezet szeÍint. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfeDnta1tássa| jelezze.
Doba tnkormrínyzat Képviselő-testülete 5 igen szavMattal _ ellenszavazat és tafiózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:



l612018. (II.26.) határozat

Doba Község tnkormányzat Képviselő+estiilete úgy dönt,
hogy együttmíiködési megállapodást ír alá a Somlói
Míivészetért Egyesiilettel (Somlószőlős, Z ánket 2327 /3 .)
Az együttmiiködési megállapodás tervezet a jegyzőkön}.r'
mellék]ete.
A képviselő.testület felhatahlazza a polgámestelt a
megállapodás aláírására.
Felelős: Horváth Zolt|ín polgfumester
Hatfuidő: folyamatos

4.4./Polgárőr Egyesület kérelme
Előterjesztő: HolYáth Zoltán polgármester

Horváth zoltán polgármester: IsmeÍteti a Polgárőr Egyesiilet kérelmét 2,5 millió Forint
kamatmentes kölcsön [yújÍísfuól, me1yet ,,a Településkép, közösségi téI fejlesztése (vP)''
utófinanszíIozott páyázat megvalósításáÍa klvrín felhasznílni. Kéri a testtilet véleményét.

A testiilet lészéről hozzászólás nem tötént.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri' hogy aki a kérelem támogatásával egyetét,
kézfennta1tással jelezze'
Doba ÖIrtományzat Képviselő-testülete 5 i.en szayazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

17 D0|8, II'26.) h^tározat

Doba Község Ónkormányzat Képviselő-testÍilete úgy dönt'
hogy Doba község PolgárőI Egyesillete részére a
,,Településkép, közösségi téI fejlesztése (vP)', címen
meghirdeten páyazat megvalósílása cé|jábó| 2.500.000 Ft
kamatmentes kölcsönt nÉjt.
A képviselő-testület felhata|mazza a polgárÍnestert a
kölcsönszeződés aláírásáE.
Felelős: HoNáth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

4.5./ Kilátó jubileumi ünnepsége
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán Dolgármester: A szent István Kilátó idén lesz 80 éves. Er:nek alka]rnából
jubileumi iirulepséget szerveznének. A pontos dátumát nem tudja még.

PapD Zoltán alDolgármester: Tudomásom szerint auguszfus 20., de utánakérdez.

Horváth Zoltán Dolgármester: Tüzijátékot szeletne, valamin1 megemlékezést
vendéglátással. Ké , hogy ennek költségkeletéIe a következő ülésen téÍjenek üssza.

császár Balázs kéDviseló: Össze lehetne beszélni a környezó egyesületektel.

Hor.váth Zoltán polgármester: Nem szeretné, megoldják öÍerőből. Javasolja' hogy ezzel
kapcsolatban későbbi testilleti ülésen hozzanak döntést.



4.6./ Telepiilésképet meghatározó épületek küls.ó rek. pályázat önerejéről (Faluház
f€lújtás)
Elóterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán Dolgármester: A benÉjtott pá\yázat _ nyeItes pályázat belső felújítását a
kifuó szeN nem támogatta. 4-5 millió forint lenne szerint a teljes akadálymentesítés.
Megfellebbezték ugyan, hogy nem támogatta a palyazú a belső felújítást, de nem volt
eredménye.

PaDD Zoltán alpolgármesteri Nem érti miért kell kiilön mozgáskorlátozott rnosdó, ha pedig
ke]l. akkor mién nem támogana ea a kiiró szerv'

Ilorváth zoltán Dolgármester: Be lett adva a komplett pályfuat, mint a többi önkormányzal
részéről is, és mindenlrol lehúzt|ík a belső felújítást. Pontosan ki fogjrák szrimolrri, mit
szükséges felújíta.ni, az mennyibe fog kerülni. A kalkulációt a pontos tjsszegől és a kiüteli
ötleteket a következő üIésre beteÍj eszti '

Horváth Zoltán po]gármester a képviselő-testiilet nyilvános ülést 18 óra 30 perckor
berekesztette.

K. m.f.

Rendes _ somlai EsáeI
aljegyző

Szlottáné T
jegyző

Edina

Horyáth Zol


