
Szám: D- 7-10 l20I5.

Jegyzők önyv

Készü|t: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 10 óra kezdettel

megtartott nyilvános üléséről.

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak Horváth ZoItán polgármester
Papp Zo|tán alpolgármester
Bajczi Norbert,
Császár Balázs
Sikos Géza képviselők,

Rendes - Somlai Eszter a\egyző
Sarkadi Tiborné j egyzőkÖnyvvezető

Lakosság részérőI megjelent: 0 fő

Horváth Zo|tán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, külön köszönti a

aljegyzőasszonyt, jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy az 5 testületi tagból 5 fő

megjelent, azú|éshatározatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az a|ábbi napirendet fogadja el:
I . l P áIy ázat b enyujtásáról
Előterj esaő : Horváth Zo|tán polgármester
2. l Gy ermekvédelmi beszámoló
Előterj esaő : Horváth Zo|tán polgárme ster
3 ./Tenilet értékesítés
Előterj esáő : Horváth Zo|tán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁS.A

1. / P á|y ázat benyúj tásá ról
Etőterj esztő : Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: trsmerteti a páIyázati kiírást. Javasolja az orvosi rendelő

felújítáSát, valamint a járdák he|yreá||itását az árajánlatok a|ap1án, Számításai szerint
p4.gqs,-rt az onerő mértéke a két beruházás kapcsán, mivel a rendelő felújítás 95%o-ban

támogatott, de art eszközbeszerzés nem érheti el az össz. .beruházás l)yo-ÍLt, ezért odap|usz

368 ; Ft-ot kell biztosítani. A Doktornővel foiytatott egyeáetés kapcsán azonban az

ár aján|atb an szerep lő eszközök besz erzésére szüksége s.



Testület a javaslattal egyetért.

Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki a javaslatáva| egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - tartőzkodás és ellenszavazat
nélkül - meghozta az alábbthatározatot..

46 12015, ( Y.28.)határozat

. 
Doba Község tnkormányzat képviselő.testülete úgy dönt, hogy
benyújtja pítlyázatát a onkormányzati fe|adatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra
I. pályázatí aIcél

ac) Egészségügyi alapellátást szo|gálő (háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy
helyiség fejlesztése, felújítása - Doba orvosi rendelő
felúiítására a következők szerint.

páIyázott összeg. 13.864323 ,-Ft
onerő: 729.7O7,-Ft + 368 962,-Ft mindösszesen: 1.098.663,-Ft
osszesen: 14.962 968,-Ft

2" pá|yázati alcél
b) Belteruleti utak, járdák, hidak felújítása, ( Kinizsi u.,
Jókai u., Petőfi u. Rákóczi u., Kossuth u. ' hídfelújítás) a
következők szerint:

pá|yázott összeg: 71,878.922 ,-Ft
onerő. 2.096.28O,-Ft
Összesen: |3 .97 5 .202,-Ft

Az önerőt a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. A
Képviselő-testület felhata|mazza a polgarmestert a páIyázat
b enyúj tásár a, a|áír ásr a, szük séges nyil atkozatok megtételére.
Felelős : Horváth Zo|tán polgármester
Határidő folyamatos

2.l Gy ermekvéde|mi beszámoló
E|őterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti abeszámolót' Javasolja elfogadásra.

Testület a javaslattal egyetért.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartással

lelezze.

Doba tnkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - tartőzkodás és ellenszavazat
nélkül - meghozta az a|ábbihatározatot.

471201'5. ( Y.28,\ határozat

Doba Község onkormányzat képviselő-testülete úgy dont,
hogy a 2014. évről szőlő gyermekjóléti és
gvermekvédelmi beszámolót..,

L



elfogadja.
A beszámo|ő a jegyzőkonyv melléklete.
Felelős : Horváth Zo\tán polgármester
Határ idő:  2015.05.31.

3./Terület értékesítés
Előterj esztő : Eorváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti a, hogy a teshilet a8l20I4. (IX. 30.) határozatáva|
kifejezte szándékát a09616 hrsz.-ú terulet értékesítésére. Egy ajánlat érkezett Csáki Tibortól,
melyben 500 e Ft-ot kínál érte. Javasolja értékesíteni a teniletet 500.000,-Ft-ért.

Testület a javas|attal egyetért.

Eorváth Zo|tán polgármester: Kéri' hogy aki a javaslatával egyetért kézfenntartással
jelezze.

Doba onkormányzat Képviselő-testrilete 5 igen szavazatra| _ tartózkodás és ellenszavazat
néllcil _ mes'hozta az a|ábbihatározatot:

48Da1'5. ( Y. 28.) határozat

Doba Község onkormány zatának Képviselő -testülete úgy
dönt, hogy a tulajdonát képező Doba 096/6 hrsz.-ú teniletet
eladja Csáki Tibor (szril.: Bakonyptloske, 1953.08.09. ,
lakcím: Doba, Somlóhegy 001574l4. ) részére 500.000,-Ft
összegért.
A vétellel kapcsolatos koltségek a vevőt terhelik'
A képviselő-testület fe|hataImazza a polgármestert a
szerződés aláirására.
(A szerződés tervezet a jegyzőkÓnyv melléklete.)
Felelős. Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zo|tán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 10 őra 15 perckor

berekesztette.
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Rendes - Somlai Esáer
a|jegyző
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Szlottáné T\rri Edina.  \ , ,
Jegyzo

orváth Zo|tán
polgármester


