
Doba Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8482. Doba, Kossuth u. 10.

Szám: D/57/3 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Doba

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán alpolgármester
Benedek Andrea
Hajas István
Lovas Sándor települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István jegyző
Csik Orsolya pü.főelőadó
Dürgő Ágnes pü.főelőadó
Szlottáné Turi Edina főtanácsos

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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A polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1.
Doba Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése Horváth Zoltán polgármester

2.
Vegyes ügyek Horváth Zoltán polgármester

3.
Zárt ülés szociális ügyek Horváth Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Doba Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth Zoltán:

Évek  óta  stabil  a  költségvetésünk,  megvalósítottuk  az  ivóvízhálózat  Borszörcsökig  való
vezetését,  vége  felé  közeledik  a  szennyvízberuházásunk.  Ennek  ellenére  ebben  az  évben
előfordulhat, hogy önhikis pályázaton kell résztvennünk.

Doba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 2013. 
évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotta:

1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 (A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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1.
Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Naperőmű pályázat

Horváth Zoltán:

A napelemes pályázat beadása lehetségessé válik ennek köszönhetően olcsóbb lesz az áram
felhasználásunk. Javasolja, hogy támogassa a pályázat beadást a képviselőtestület.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
közbeszerzésről az alábbi határozatot hozta:

13/2013.(II.12.) KT. számú határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  KEOP-2012-4.10.0/A.
felhívása alapján pályázatot nyújt be az alábbi lényeges tartalmi elemekkel:

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
Kultúrház 8482. Doba, Kossuth u.10. 
Óvoda 8482. Doba, Árpád utca 14.
Kilátó Somlóhegy.
 A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 234 Hrsz., 256 Hrsz., 0159/14 Hrsz.
A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Napelem rendszer 
kivitelezése
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége, a pályázattal megegyezően: 6.384.417.- Ft
A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
 költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően:        6.384.417.- Ft 
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel,
egyéb) a pályázattal megegyezően:        957.664.- Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege, a pályázattal
megegyezően:      5.426.753.- Ft
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

Felhatalmazza  a polgármestert és a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester, jegyző 

Faházak beszerzése

Horváth Zoltán:

Lehetőség van 18 e Ft/m2 áron szétszedhető faházak beszerzésére. 2 x 3 m-es faházak elegek
lennének,  hogy  a  Somló  hangja  fesztiválon,  Somlói  napokon,  falunapon  és  egyéb
rendezvényeken. Javasolja 108 e Ft/ darab áron vegyenek öt darabot.

Doba Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  5 igen szavazattal  egyhangúlag a faházak
beszerzéséről az alábbi határozatot hozta:

14/2013.(II.12.) KT. számú határozat

Doba  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  vásárol  öt
darab szétszedhető faházat 540.000,-Ft áron.
A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a faházak beszerzésével.

Kazán pályázat

Horváth Zoltán:

Javasolja, hogy a kultúrház, és polgármesteri hivatal olcsóbb fűtése érdekében vegyenek részt 
a kazánpályázaton.

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  kazán
pályázatról az alábbi határozatot hozta:
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15/2013.(II.12.) KT. számú határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt részt vesz
a KEOP-4.10.0/A számú pályázaton, hogy aprítékos kazánt 
építsen be a Kultúrház és Polgármesteri Hivatal fűtéséhez.
A pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
beadásával, és a pályázat beadásához szükséges szerződések és 
megállapodások megkötésével.

Pótlékok törlése

Horváth Zoltán:

Javasolja, hogy töröljék a kisösszegű adópótlékokat, az adó rendszer könnyebb kezelhetősége 
miatt.

Doba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a pótlékok
törléséről az alábbi határozatot hozta:

16/2013.(II.12.) KT. számú határozat

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi pótlékokat 
az adórendszer könnyebb kezelhetősége érdekében törli:
Buzás Zoltánné 1,-Ft
Nyőgér Zsolt 20,-Ft
Vajda Péter 329,-Ft
Hegyi István 34,-Ft
Hortobágyi Lőrinc 38,-Ft
Marton Ferencné 66,-Ft
Bécsi Ferencné 19,-Ft
Bécsi Ferenc 34,-Ft
Sarkadi Attila 1,-Ft
Orbánné Nits Anna 8,-Ft
Sándor József 6,-Ft
Stenger István 5,-Ft
Barta Zsolt 30,-Ft
Kocsonya Kálmán 16,-Ft
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Hajas Tiborné 8,-Ft
Hajas Tibor Róbert 8,-Ft
E.ON KFT Budapest 1,-Ft
Németh Ferenc 25,-Ft
Kovács Albertné 535,-Ft
Pap Béla 14,-Ft
Magyar Posta 21,-Ft
Kurdi Gáborné 35,-Ft
Magyar Ernő Istvánné 79,-Ft
Magyar Ernő Istvánné 82,-Ft
Vida László Gáborné 27,-Ft
Horváth Tiborné 83,-Ft
Papp Zoltán 92,-Ft
Antal Tiborné 1,-Ft
Kurdi Józsefné 7,-Ft
Horváth Zoltán 6,-Ft
Hajas Béla 707,-Ft
Veszprém Megyei Cholnoky Kórház 1433,-Ft
EDF DÉMÁSZ 28,-Ft
Kalmár Ernőné 31,-Ft
Fehér Ferdinánd 53,-Ft
Kovács Iván 74,-Ft
PenczVince 48,-Ft
Ihász József 65,-Ft
Csik Orsolya 9,-Ft
Kocsi István 3,-Ft
Szűr Gyuláné 176,-Ft
Takács Éva 52,-Ft
Horváth Tibor 10,-Ft

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 18.30 órakor bezárta és segély kérelmek miatt zárt ülés tartását
rendelte el.

kmf.

Horváth Zoltán Bendes István
polgármester jegyző



Doba Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8482. Doba, Kossuth u. 10.

Szám: D/57/ 4 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.30 
órai kezdettel megtartott zárt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Doba

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán alpolgármester
Benedek Andrea
Hajas István
Lovas Sándor települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István jegyző

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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A polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:
1.
Zárt ülés
Szociális ügyben benyújtott kérelmek elbírálása Horváth Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szociális ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Átmeneti segély

Horváth Zoltán:

A szociális tűzifa program keretében javasolja, hogy adjanak 0,6m3 fát a rászorultaknak.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Kiss Ferenc átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

17/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Kiss Ferenc Doba, Jókai u.
10.sz. alatti lakos átmeneti segélyként természetbeni támogatásként 0,6 m3
tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  özv.  Domonkos  Jenőné  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

18/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  özv. Domonkos Jenőné
Doba,  Jókai  u.  30.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A  képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  Mészáros  Tamás  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

19/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Mészáros Tamás Doba,
Arany  J.  u.  14.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Bokodi László átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

20/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Bokodi  László Doba,
Petőfi  u.  23.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Pernesz Szilvia átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

21/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Pernesz  Szilvia Doba,
Kinizsi  u.  9.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

-  5  -



A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A  képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  Papné  Béres  Mária  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

22/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Papné  Béres  Mária
Doba,  Jókai  u.  12.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Takács Attila átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

23/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Takács  Attila Doba,
Kossuth  u.  47.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A  képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  Horváth  Jánosné  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

24/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  Horváth Jánosné Doba,
Árpád  u.  19.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Gróf Imre átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

25/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  Gróf Imre Doba, Jókai u.
32.sz. alatti lakos átmeneti segélyként természetbeni támogatásként 0,6 m3
tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Gőgős Józsefné átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

26/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Gőgős  Józsefné Doba,
Petőfi  u.  13.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Horváth Gyöngyi Julianna átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

27/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Horváth  Gyöngyi
Julianna Doba,  Mátyás  tér  7.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként
természetbeni támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Kiss Ferenc átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

28/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Kiss Ferenc Doba, Kossuth
u. 9.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként természetbeni  támogatásként 0,6
m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Bognár Jenőné átmeneti támogatásáról
az alábbi határozatot hozta:

29/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Bognár  Jenőné Doba,
Kossuth  u.  2.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  Hegedűs  László  Zoltán  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

30/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  Hegedűs László Zoltán
Doba, Somlóhegy 1208 hrsz. alatti lakos  átmeneti segélyként természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Biró Károly átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

31/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Biró Károly Doba, Jókai u.
35.sz. alatti lakos átmeneti segélyként természetbeni támogatásként 0,6 m3
tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.
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A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A  képviselőtestület  5  igen  szavazattal  -  egyhangúlag  –  Bokodi  Nikolett  átmeneti
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

32/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  Bokodi  Nikolett Doba,
Arany  J.  u.  34.sz.  alatti  lakos  átmeneti  segélyként  természetbeni
támogatásként 0,6 m3 tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.

A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal - egyhangúlag – Kiss László átmeneti támogatásáról az
alábbi határozatot hozta:

33/2013.(II.12.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Kiss László Doba, Petőfi u.
5.sz. alatti lakos  átmeneti segélyként természetbeni támogatásként 0,6 m3
tűzifa támogatást

á l l a p í t  m e g .
A segélyezés oka: Téli tüzelés biztosítása.
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A képviselőtestület  megbízza  a  polgármestert  a  tűzifa  beszerzésével  és  a
rászorult részére való kijuttatásával.

A  határozat  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános
szabályairól  szóló  2004.évi  CXL.  tv.  71.§.(3)  bekezdése  alapján  azonnal
végrehajtható.
A bírói út igénybevételét az 1990. évi LXV. tv 11.§. (1) bekezdése biztosítja.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  az  polgármester  a
képviselőtestület zárt ülését 19.00 órakor bezárta.

kmf.

Horváth Zoltán Bendes István
polgármester jegyző


