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

Szám: D/57/5 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 25-én 16.00 
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

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  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ 
Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Horváth Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth Zoltán:

Az ármegállapító jogkörünk megszűnt, emiatt ezt a részt ki kell venni a rendeletből. 

Doba  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  –  a
települési  szilárd  hulladékok  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  10/2010.
(XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta:

2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
10/2010.(XII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Somló Négy Évszak film

Horváth Zoltán:

A Somlóról készítenek egy filmet, amelyben a borászokon kívül a környező települések is
szerepelnek. Ehhez támogatást kérnek. 
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Doba  község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  film
támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

38/2013.(II.25.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Somlói Négy
Évszak film megvalósításához 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer 
forint támogatást biztosít.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatáshoz a szükséges szerződéseket megkösse.

Kórház támogatása

Horváth Zoltán:

Ismertette a dobai kórház levelét, amelyben a 40 éves évfordulóhoz kérnek támogatást. (A 
levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Doba  község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  a  dobai
kórház támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

39/2013.(II.25.) Kt. sz. határozat

Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a dobai kórház 
részére 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást biztosít.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatáshoz a szükséges szerződéseket megkösse.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 16.30 órakor bezárta.

kmf.

Horváth Zoltán Bendes István
polgármester jegyző


