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Készü|t:Doba ÖnkormanyzatKépviseló{estii|ete2016. szeptember14-én9 óra kezdettel
meg1artott
nyilvánosüléséről.
Ü|éshelye: Polgiírmesteri
Hivatal Doba,Kossuthu' 10.
Jelen vannak:

HorváthZoltÍn
PappZo\tin
Császttt Baliys
Bajczi Norbert
Sikos Géza

polgármester
alpolgármester

Rendes_ SomlaiEsaer

a|jegyző

Lakosságrészéről
megjelent:0

képviselők

'

Hor"váthZoltán polgármester:Üdvözli a megjelenteket.
Megállapítja,hogy az 5 fő testiiieti
tagbó15 fó megielent,az iiléshatározatképes,
an megnyitja
Javaslatot tesz az iilés napirendjére.Kéri' hogy aki a napirendi pontokkal egye1ért,
j eIezze.
kézferntarÍássd
Doba ÖnkormrínyzatKépviselő-testiilete5 igen szavazalía|_ e|lenszavazatéstartózkodás
nélkiil- az alábbi napirendetfogadjael:
NAPIREND:
1./Tíizifa pá|yázatben1ujtásaról
Előterjesztő: Horváth Zoltrínpolgrármester
2./ Rendkívtiliönk. Trímogatásben1ujtásaról
Elóterjesztő:HorváthZoltán polgármester
3./KoFoP-1.2. 1-VEKoP- 16.os kodszfurúpélyázat
Előterjesáő : How ÍlÍh
Zoltán polgármester

NAPIREND

TÁRGYALÁsA

1.lT ítziÍapá|y ázat b enyújtásáról
Előterjesztől Horváth Zoltán po|gármester
Horváth Zoltán polgármester: lsmerteti az elóterjesaést.Javaso|jaa hatarozattervezet

elfogadását.
A testÍileta javaslattalegyetért.
megbozataláÍ.
Horváth Zoltán oolgármester: Javasolja az e|llutgzottak alapján a batérozaÍ'
je\ezze.
j
kézfewftartássa|
Kéri,hogy aki a avastattalegyetéÍt,
Doba Önkormányzat Képviselő-testÍilete5 igen' szavazalía|* e|Ienszavazatés tartózkodás
nélkiil _ meghoztaaz a|ábbi hatÍLrozatot:
56/20|6'(IX' 1'4,\határozat
úgy
Doba Község tnkormányzatánakKépviselő+estiilete
a településiönkormríLrryzatok
dönt, hogy bénpjtja igényét
szocirílií célú tiizelőanyag vásarlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásának pá|yázatÍlta szociális tLizifa
vásarlástámoeatasara.
megpályázott'60 m3
A Képviselő-testületvállalja
ttlzifáltoz kapcsolódó ?6,200'.Ft azaz hetvenhatezer
valamint a túzifaszilliIási
kétsziízforintönrész (r;l{tzetését,
költségeinek biáosítását a 2016' évi költségvetésének
terhére.
A Képviselő-testület a szociális célú tllztfában
nemkér.
részesülőktőlellenszolgríltatást
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pily ázat benyujtásara.
a]áírására'
Felelós: HorváthZoltán polgrirmester
Hatráridő:2016.szeptember30.

2./Rendkívüli önk. támogatás benyújtásáról
Előterjesztő: Hor,váthZoltán polgármester
teÍvezeÍ
Horváth Zoltán po|gármester: IsmertetiaZ előterjesáést.Javasoljaa I1atéIÍozaÍ
elfogadását.
A testiileta javaslattalegyetért.
Horváth Zoltán po|gármester: Javasolja az e|bangzottakalapján a hatáxozaÍmeghozatalát.
jelezze'
Kéri, hogy aki a j avaslattal egyetért,kézfenntartással
Doba ÖnkormrínyzatKépviselő-testülete 5 igen szavazattal_ e|lenszavazatéstartózkodás
nélkül _ meghoztaaz alábbi hattÍozatot:
57 12016.(.IX 1'4.1hattuozat
a megyei
Doba Község Önkormányzatabenyujtjaigényét
önkormrínyzatirendkívülitámogatásara és a települési
önkormrínyzatok rendkívüli önkormrínyzati költségvetési
tátrtogatásfuaaz i.b) pont. szerinti működőképességiik
tiámogatásra.
vissza nemtérítendő
megőrzéséhez
A képviselő+esttilet felhatalmazza a po|géxmesterta
pály azatb enyujtásaraa sziikséges nyilatkozatok
megtételére,
aláir ására'
Felelős:Horváth Zoltán polgármester,
Rendes-Somlai Eszteraljegyző
Határidő:2016.szeptember30.

3./ KoFoP-1.2.l.vEKoP.l6-os
kódszámú pá}yázat
E|őterjesztó: llorváth Zoltán po|gármester
Horváth Zoltán polgármesterl Ismerteti az előterjesztést'Javasolja, hogy idén is
csatlakozzanak az ösztöndíjpáiy ézathoz'
A testületa javaslatta|egyetért.
Horváth Zo|tín po|qármester: Javasoljaaz elhangzottakalapjrína hatÍrozatmeghozatalát'
jelezz,e.
Kéri,hogy aki a javaslattalegyetért,kézfenntartássa|
Doba onkormiínyzat Képviselő-testtile1e 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meglroúaaz aIábbi haüírozatot:

58/2016'( IX. 14J határozat
Doba ÖnkormanyzatrínakKépviselő-testülele támogatja, és
fe|bataknazza Somlóvasrírhely tnkormrínyzatanak Képviselőtestiiletétabban, hory páIyiuatot nyújtsonbe a ,'Csat|akoáatási
rendszer országos
konstrukció az önkormanyzati AsP
című, KtFoP-1'2'l-vEKoP.16-os kódszámú
kiterjesáéséhez''
pá|yánatra,
kerülő ASPPá|yiuasindoka:A 20i7. janurir1' napjátólbevezetésre
sziikségesinformatikai háttérmegteremtése,
rendszer mük.ödéséhez
sziikségesadatrnigráció'tisaításésképzés
továbbáa miiködtetéshez
indokolteIvégzése.
A pál'yátzatkeretébenaz ASP Korm. rendeletbenfoglalt minimum
üzembe
kritériumokat
teljesítőeszközök és szoftverekbeszerzése,
helyezéseoműködésfejlesáésés szabályozrísikeretek' továbbá
kapcsolódó feltételek
önkormrinyzatokelektronikusügyintézéséhez
javítása,
kialakítasa'önkormanyzati szakrendszerekadatminőségének
migrációja oktatásokon történő részvéte|hezkapcsolódó utazás'
valósulmeg.
valaminttesztelés,
élesítés
Bruttó 7.000.000Ft, önerci összege 0
A pá|yévat
teljesköltségvetése
Ef

A Képviselő-testÍilet felhataknazza a polgármesteÍ a sziikséges
a pá|yázati dokumentáció a|áírásaraés a
intézkedésekmegtételére,
pályrízatbenyujtására.
Határidő: 201ó' szeptember30.
Felelős: HorváthZo|tanoolsármester

Horváth Zoltán polgrírmestera képviselő+estületnyilvános ülést 9 óra 55 perckor
berekesáette.

K. m.f.
I{orváth Zoltátr
polgi{rmester

Rendes* Somlai Esáer
a|jegyzó

