
Doba Községi Önkormányzat
képviselő-testülete
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Szám: D- 17 -5 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai
kezdettel megtartott  nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Képviselő-testület hivatal
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak:

a.)
képviselő-testület tagjai:

Horváth Zoltán polgármester
Papp Zoltán     alpolgármester
Benedek Andrea települési képviselő
Hajas István            települési képviselő

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Szlottáné Turi Edina jegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselő-testület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

Polgármester  javaslatára  a  képviselő-testület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:



NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása Horváth Zoltán 
      polgármester

2./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása             Horváth Zoltán
     polgármester
               
3./ Vegyes ügyek Horváth Zoltán

          polgármester
     

   

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták.
Ismerteti az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester:  Javasolja a gyermekvédelmi beszámoló elfogadását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal  – ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – megalkotta a

 

   34 /2014. ( V.30.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.
( A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2014. május 31.



2./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amelyet a képviselő-testület tagjai
írásban megkaptak. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester:  Javasolja a  belső ellenőrzésről  szóló jelentés  elfogadását.
Kéri, hogy aki  egyetért, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal  – ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

35 /2014. ( V.30.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a  belső
ellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
A képviselő-testület a polgármester és a jegyző részére tett
javaslatot jóváhagyja.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Vegyes ügyek
Előadó: Horváth Zoltán polgármester 

Telehét rendezvény támogatása 

Horváth  Zoltán  polgármester: Szóban  tesz előterjesztést arra  vonatkozóan,  hogy  a
településen  ismét  megrendezésre  kerülne  2014.  július  hónapban  a  „Telehét”,  amely  a
településen élő, és innen elszármazott gyerekek és fiatalok nappali táborozását célozza meg.
Magában  foglalja  különféle  kézműves  tevékenységeket,  kirándulást,  múzeum  látogatást,
különböző előadásokat. Célja a honismeret, és a szülőföld megbecsülése. 
Javasolja  a  Képviselőknek,  hogy  úgy  mint  tavaly  230.000  Ft-tal  támogassa  a  testület  a
rendezvényt.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Kéri, hogy szavazzanak.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – és  1 tartózkodással – meghozta
az alábbi határozatot:



36  /2014. (V.3  0  .)  Kt.   sz. határozat

1./Doba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
dönt, hogy a 2014. július hónapban megrendezésre kerülő
„telehét”  rendezvényhez  230.000  Ft-tal  azaz  Kettőszáz-
harmincezer Ft forrást biztosít.

2./  A  Képviselő-testület  megbízza  Benedek  Andrea
települési  képviselőt a rendezvény lebonyolításával,  és a
biztosított forrás elszámolásával.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Tagi kölcsön
Horváth Zoltán  polgármester: Elmondja,  hogy a  Gemara  Sk Vidékfejlesztési  egyesület
sikeresen pályázott egy nemzetközi együttműködésen alapuló „helyi termékek és turizmus”
fejlesztésére.  Ennek  keretében  a  korábban  rendelkezésre  bocsájtott  Koperneczky  képtár
felújításra  kerül,  kialakításra  kerül  a  pincéjében  egy  termékház.  A projekt  megvalósulási
helyszíne Doba, ezért az előfinanszírozáshoz kérték a segítségünket. 
Úgy gondolta, hogy 4 millió Ft-tal az önkormányzat kölcsön formájában hozzá tudna járulni a
megvalósításhoz.

Kéri, hogy szavazzanak.

Doba Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal  – ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

37 /2014. ( V.30.) Kt. sz. határozat
Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a GEMARA SK a ,, Helyi termékek és
turizmus fejlesztése”  címmel benyújtott, és elnyert
pályázathoz 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint
kamatmentes kölcsönt biztosít a pályázat első kifizetési
kérelmétől az utolsó kifizetés teljesüléséig visszafizetési
kötelezettséggel.
A pályázatot a GEMARA SK elnöksége támogatta. Az
elnyert támogatás utófinanszírozott, ezért a kifizetett
számlák alapján lehet csak a támogatási igényt bejelenteni
az MVH-hoz.
Doba Község Önkormányzata a kölcsönt kizárólag a
támogatás lehívásához adja határozott időre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
GEMARA SK-val  a kölcsönszerződést megkösse, aláírja.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos



Horváth  Zoltán  polgármester  a  képviselő-testület  nyilvános  ülését  17  óra  50  perckor
berekesztette.

kmf.

Horváth Zoltán   Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző


