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Készíilt! Doba Kózség onkormányzat Képviselő-testiilete 2018. április 26-lín 18 óra kezdettel
megtaÍott nyilvános üléséIől.

Ülés helye: Polgámesteri Hivatal Doba' Kossuth u. 10.

Jelen vannak: Horváth Zoltán
császáx Norbert
sikos Géza
Bajczi Norbert

polgármesteÍ

képviselők

Dr szabó-Haász Hajnalka aljegyző

Lakosság lészéről meg].elent: 0

Eor,áíh zoltrjn DolPlirmestel: Üdvözli a képviselő.testiiletet' aljegyző asszotrÍ. Megálapítja'
hogy az 5 Íi1 testíjleti tagból 4 fii megielent' az iilés hatáIozatképes, aá megnyitja.
Kéri, hogy aki a napirendi pontoktal egyetéÍt, kézfenntartássaljelezze.

Doba Község onkorm{ínyzat Képviselő-testül€te 4 igett szavazatlal ' ellenszavazat és taltózkodás
néIkül az a|ábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

1./ Leader páyrázat benyújtása
Előterjesáő: Horváth Zoltlín polgfumester
2./ onkományzati feladatellátíst szolgíló fejlesáések üimogatása
Előterjesáő: Horváth Zoltán polgármestel
3./ Doba község tnkoÍÍnloiryzatál;Lak 6/|998. (vI .18.) ÖKR. sz. rendelet a helyi címel és zászló
a]apításlíról és használatuk rendjéről
Előtedesáő: Horváth Zoltiin polgármestel
4./ szent PéteI Plíl Katolikus templom kerítésének felújíuísa
Előteíesáő: Horváth ZoltáÍl polgírmest€I

NAPIREND TÁRGYALÁsA

1./ Leader pályázat benyijtása
Elóterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

IlorváÍh zoltán Dolgármester: Ismelteti a vP6-19.2.1.-3'I-4-|7 kódszámú Térségi éÍékek
megóvás4 ismertségiik növelése megnevezésú LEADER pályázati felhívást.
A támogatás összege mat. 5 millió Forint, ehhez 5 o%.os önrész szijkséses. a2Lz25o ezer Forint. A
támogatásból a buszmeglílló mögötti rendezvén}'teret lehetne rendbe te-nni, a színpad előtti resa, a
színpadot, és ha marad keret, a sánpad ftilé jó lenne valami fedés' Térköv€zve lenne a teÍület, kb'
450 m2. A tartalék telhére biáosítható lenne az önrész.
Kéri' hogy aki ajavaslattal egyetéIt, kézfenntartrással ielezze.



Doba tntormányzat Képüselő.testülete 4 igen szavazattal - ellenszav'at és tar1ózkodlis né]kül _
megbozta az alábbí hatá!Íozatot:

2s |2018. 1dy.26,\ Kt. sz. határozat

!1t1 p7!s .o1t"o,rynv"t kép|'íselő.testiitete úg) dónt, hog be y)jla pályliatátyP6-19.2.1.-3,|-4-1,7 kódszámú Térségi éri;kek me;óváú,"i"i"'i,egt't
növelése megnevezésú LEADER pályr{zati felhívásra.
igényelt tómogatós: 5'000' 000, -Ft
d|erő: 250'000,- Ft
plilyázat össz költsége: 5' 2 5 0.000'-Ft

Á Képviselő - testúlet a2 t)nefőt a 20]8, éyí Íartalék terhéfe
rendelkezésre áll'

bizfusíaa és az

Felhatal'ncuzaa polgtirnestert a pá|ydzal ben,új|áJfua. szüLség?s nyilatkozarck
megr?teterP.
Felelős: polEarmestet
Határidő: azonhal

2J.tnkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármesler

r{oryát\ zoltán. poleármester| Is erteti a pólyLizati kiíróst. Az idei évben ís kiíftisfa kerÍi]t azonkor::jryzati Í1l1datellótlist szolgá\ó.Íejtes'ftsek tómo4atása pólyLizTt, 85 oÁ-os tómogatottságli
ez a póly.izat' 15 oÁ-os önrésszel' A támogatós osszege-|s niliió 

"Forint, 
crz ónrész 2 617 059 FI,:::;',b!u!',,,á:?qo,,á'b:! 

'y:c. leheni oldani a izéchenyr u. útburkola1ljnak ÍelljjítósóÍ, úiaa'zJallozásal' és a hidahal. hídJejekt az íngatlanok előu'

A testiilet részéről hozzászóIás Íem tönént.

*+++,l+-pq|g:!n0ry!9+Kéri. hogy aki javaslat"íval egyetért, kézfen arrással jelezze'
|,oba Unkormiinyzat Képliselö-testijlete 4 igen szayazalta| ellenszavazat és taÍtózkodás nélkiil_
meghozta az a|ábbi hatáÍozatot|

26,2018. V.26) hattbozat

Doba Község 0nkormrinyzat Mpvisető1estülete úg) dönt, holy ben}Iijia pábázaÍát
.rz 'ónkarmliryEati Íeladaíe ál^l szotgriló Íejles,tések ainíganisám" c) aicélra -
b e 1 t e rül e t i 1rt akj átdáh hid ak fe l új ít á s a a kú ákez ők s z el ih t :
igényelt tómogatás : ] 5.000'000,-Ft
iinefő: 2.647.059'- Ft
pól,Lizat össz költsége : 1 7.647. 05 9,-Ft

Á Képt,iselő - tes|iilet az Ó erő, a 2018' éyi költségvetese terhérc bíztosítja és az
fendelkezesre áll.

Felhatalmazza a pol4ófinestelt a pólyólz(n ben!újtására' szijk}éges nyilakozatok
megtételére'

Felelősi polgámestel
Ilatáridő: folyamatos

l/ ?:b: kj:.:u.9lkormányzatá!,ak 6/199s' (!1[.18.) ÖKR' sz' rendelet a heM címer észász|ó alapiÍásáró| és baszná|atuk rendjérót
E|őterjesztől Horváth zoltán polgármesteÍ



Horváth zoltán polgárm€ster: Jelenlegi szabályozrás szfJint a 6/1998. (vm.18.) ok. sz' Íendelet
határozza meg a helyi címel és zászló alapításának és hasznáatrínak rendjét. Tt'bbe[ jeleáék' hogy
szeIetnének é]ni a lehetőséggel, hogy gazdasági tevékenységtik soÍán a helyi címert hasznáhassrik'
azonban ajelenlegi szabályozás szerinl ezjelenleg 10 ezer Forint, ami elég magas összeg.
Javaslom, hogy ezt módosítsuk oly módon' hogy a címerhasznáatért fizetendő díj havi legkisebb
összege 100 Ft legyen'

Horváth Zoltán polgármesten Javasolja a rendelet módosítlását a mellékelt tervezet alapján'
alapján. Kérí' hogy aki javaslatáva] egyetért' kézfenntartríssal jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 4.IgeÍ szavaza|lal _ ellenszayazat és tartózkod.is nélkiil
m€galkotta

4/2018' (IV.27.) önkormányzati rendeletét

a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk-rendjéről szóló
6/1998'(vlu.18') önkormányzati rendelet módosításáról

(A lendelet a jeg}zőkönw melléklete)

4./ szent Péter Pál Kato]ikus templom k€ritésének fehíiiítása
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Horváth zoltán Dolgármester: A templom kerílésének felújítrisára mar nem volt lghetőség,
azonban a keÍítés balesetveszélyes je1enleg. Az előzetes kalkuláció sze nt a felújítási munkák 4'7
millió Ft-ba keriilnének. A Főegyházrrregye 3.200.000 Ft-tá íámogatja a templornkedtés felújítását'
Javaslom' hogy Doba Község Önkormrínyzata a fenÍ]rnaÍadó l,5 millió Forintot biáosítsa a 2017'
évi költségvetési tartalék terhéIe. A lebonyolító nem az önkomán}zat lesz, hanem a plébrániai
hivatal.

A tesfiilet lészéról hozzászollás, kérdés nem töItént.

Doba onkormán)zat Képviselő.testÍilete 4 igen szavMattal _ ellenszayazat és taÍtózkodás nélkiil _
meglozta az alábbi batátozatot:

27 D0|8,(IY.26.) Kt, sz. határozat

Doba Község tnkormányzat képviselő.testiitete ús/ dönt' hogy 1 50o o00 Ft.ot
biáosít a szent Péter Pál Katolikus Templom kelítésének felújítísára a 2018. évi
tartalék terhéIe

Felelős! polgármestel

!4!i4!!S folyamatos

Horváth Zoltrín polgrirmester a képüselő-testiilet nllvános ülést 19 óIa oo perckol berckesztette.
tr( m.f.

Dr.Szabó-Hász Hajnalka
aljegyő

orváth Zóltíin

'uri Edina
zo

Szlott


