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

Szám: D-57 - 16 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Doba Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 22-én 13  
órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8482 Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület 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
képviselőtestület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  4  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./  Pályázat falugondnoki autóra       Horváth Zoltán  polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Pályázat falugondnoki autóra.
Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Horváth  Zoltán  polgármester:  Az  előterjesztést  a  képviselő-testület  tagjai  megkapták.
Elmondja,  hogy ha  a  település  hozzá  tudna jutni  egy új  falugondnoki  autóhoz 100 %-os
támogatással, akkor az csak növelné a falugondnoki szolgálat minőségét. Javasolja a pályázat
benyújtását,  ha  már  van  lehetőség  erre,  véleménye  szerint  ezt  nem  szabad  a  testületnek
elszalasztani. Kéri a testület véleményét, javaslatát. 

A képviselő-testület a javaslattal egyetért. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán  polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a  javaslattal az szavazzon.

Doba  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag –  az alábbi
határozatot hozta:

122/2013.(XI.22.) Kt. sz. határozat

Doba  Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, -
hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján- pályázatot nyújt
be  a  Vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető
támogatások” pályázat 1. célterületére.
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Célterület  megnevezése:  Kistérségi  közlekedési
szolgáltatás fejlesztése falu és tanyagondnoki szolgáltatás
ellátásához.

Szolgáltatásfejlesztés  szükségességének  indoka:  a
településen  élők  életfeltételeinek  javítása,  a
közszolgáltatásokhoz  való  hozzájutás  és  a  szociális
alapellátások  kiépítésének  elősegítése,  a  település
szolgáltatási  funkcióinak  bővítése,  közösségfejlesztés,
valamint a jobb életminőség elérése.

A pályázat keretében beszerzendő gépjármű megnevezése:
Volkswagen Transporter Kombi RT BMT, 2.0CR TDI.

A  fejlesztés  összköltsége 12.663.550  Ft,  melyhez  az
önkormányzat 10.000.000 Ft pályázati támogatást igényel
és 2.663.550 Ft önerőt biztosít a költségvetésében.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére,  a  pályázati  dokumentáció  aláírására  és  a
pályázat benyújtására.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülését 13,20 órakor bezárta.

kmf.

Horváth Zoltán Szlottáné Turi Edina
polgármester jegyző
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