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

Szám: D- 17 -4  /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 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./  Doba Község Önkormányzat 2013.évi Horváth Zoltán 
      zárszámadása polgármester



2./ Ivóvízminőség Javító Társulás zárszámadása Horváth Zoltán
     polgármester

          
      

Horváth Zoltán
3./ Fűnyíró traktor beszerzése             polgármester
     

4./  Vegyes ügyek                   Horváth Zoltán
polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták.
Ismerteti  az  előterjesztést.  Javasolja  az  önkormányzat  2013.  évi  zárszámadásáról  szóló
rendelet megalkotását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

2/2014.  (V. 8.) rendeletet

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 

2./ Ivóvízminőség Javító Társulás zárszámadása
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,
kézfenntartással jelezze.



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

30/2014. ( IV. 29.) Kt. sz. határozat

Doba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Somló-környéki  Ivóvízminőség  Javító  Önkormányzati
Társulás  2013.évi  költségvetéséről  szóló  zárszámadást
elfogadja.
( Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Fűnyíró traktor beszerzése
Előadó: Horváth Zoltán  polgármester 

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat nagy hangsúlyt  fektet a
község tisztán tartására, a területek fűnyírására. Javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat
vásároljon egy fűnyíró traktort, amely most akciós áron megvásárolható 869 900 Ft értékben.
A beszerzést az önkormányzat 2014.évi költségvetési tartaléka terhére javasolja biztosítani.

Papp Zoltán alpolgármester: Javasolja a fűnyíró traktor beszerzését.

Horváth Zoltán polgármester: Felolvassa a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati
javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.

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

31/2014. (IV.29.) Kt. sz. határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt,  hogy  a  2014.  évi  költségvetési  tartaléka  terhére
megrendeli a Husqarna YTH 184T típusú fűnyíró traktort
869.900 Ft értékben.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a beszerzés
lebonyolításával.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

4./ Út és járdaépítés
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: elmondja, hogy a községben elkezdődött a járdafelújítás. Az
önkormányzat  által  felszedett  járdalapokat újrahasznosítják,  amelyből  a temető belső útjait



szeretnék  felújítani.  A  munka  a  felhasznált  anyagot  is  beleszámítva  kb.  1  millió  Ft.  Ezt
célszerű most felhasználni, mert akik a járdát felújítják, a temetőben is elvégeznék a munkát
és így az önkormányzat közel 150 e Ft-ot megtakaríthat. Kéri a testület támogatását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

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

32/2014.(IV. 29. )Kt. határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az önkormányzat által fenntartott temetőben a
sírok közötti útszakaszt saját erőből felújítja maximum 1
millió Ft összeg erejéig.
Megbízza  a  polgármestert  a  kivitelezési  munkák
megrendelésével és a munkák elvégeztetésével. 

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


