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Készült: Doba tnkomlínyzat Képviselő-testülete 2017. februrír 8-án 14 óÍa kezdettel
megtartott nyi]vános iiléséről.

Ülés helye: Polgámesteri Hivatal Doba' Kossuth u. 10.

Je|en yannak: Hon,áth Zoltán
Papp zo|tán
császáI Balázs
Bajczi Norbert

Rendes Somlai Eszter

polgármester
alpolgármestel

képviselők

aljegyztt

Távo]maradását előre jelezte: Sikos Géza képviselő

Lakosság részélől megielent: 0

IlorváÚh Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megál]apítja' hogy az 5 Íii testiileti
tagbóI4 fó megielent, az ülés határczatképes, azt megnyitja.
Horváth zoltán polgármesteri Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
kézfenntaltással jelezze.
Doba tnkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal _ ellenszavazat és taÍtózkodás
nélkül az a]ábbi napilendet fogadja el:
NAPIREND:
1'l EFoP.1.5'3-16 pályázat benyújtásáról
Előtedesztő: Horváth Zoltán polgrirmester
2./yP6-7 '2.I.7 .4..l .2- 16 pályázat benÉjtásáIól
E]őterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

NAPI  RE| \  D  TÁRCYALÁsA

l./ EFoP-r.5.3-16 pályázat benyújtásáró|
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismelteti a pályázati kiírást az előterjesztésben foglaltak
a]apján. Kiemeli, hogy öÍerő nincs a pályázatban' 100%-os a támogitás' KéIi a testület
véleményét.

A testület részéól hozzászól.ás nem történt'

HorYáth Zoltán polgármester: Ké aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfenntaflással
jelezze.



Doba onkormrínyzat Képviselő{estülete 4 igen szavazattal e||enszayazat és taltózkodás
nélkü - meghoaa az alábbi harárolalol:

6 / 20 |1' (II'8.\ h^tár ozat

1./ Doba Község onkormínyzat Képviselő-testülete az Embeli
Erőforrás Fejlesztési operativ Program keletében megjelent EFoP-
1.5.3-1 6,,Humán szolgláltatlísok fejlesáése térségi szemléletben'
kedvezményezett térségek,' című pályázati felhívásra pályázatot kíván
benyújtani konzolciumi együttmúködés keletében az a!ábbi,
településekkel közöseÍ:

o Devecser Vríros tnkományzata mint koízolcium vezető
o Noszlop Község Önlormányzata
. oloszi Község tnkományzata
. Doba Község tnkormány1ata
. BakonypölöskeKözségoÍtormányzata

2./ A projek várható költsége b nó 249.824,900,- Ft, mely összeg az

3'l A Képviselő-testület a
249.824.900,- Ft - fedezetéül

projekl váIhaió költségének brurró
a pá]yiaton elnyemi Lívanl összege.

jelöli meg.
4./ A Képviselő{estület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Konzofciumi Együttmriködési Megállapodást írja aIá' és a pályálzatot
nyújtsa be, valamint, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Ho.váth Zoltán polglíÍmestel
Határidők: 1'l-3./ azonnal

2.l vP6-7.2.1-7.4.|.2-16 pályázat benyújtásáróI
Előterjesztő: Ilorváth Zóltáí polgármester

Horváth Zoltán polgármestel: Ismerteti a pályázati kií|ast az előtedesáésben fog]altak
alapján. Kiemeli. hogy 446 e Ft önerő lett beteNezve, valarnint egy fij 5 évig tartó
foglalkoztatását válalták a két faluval lakosságszrím ariányosan' eDnek fedezetét nyertes
pályázat esetén a költségvetési rendeltben biáosítják majd.

A testület lészéIől hozziiszólás nem töItént.

Eorváth Zoltán polgármesteri Kéri aki a pályrázat benÉjtásával egyetért' kézfeÍntartlással
jelezze,
Doba onkormrínyzat Képviselő-testiilete 4 igen szavazattal _ e||erLszayazat és taltózkodás
nélkül _ meghoáa az alábbi határozatot:

7 I2oI7, 0|. 8'\ határcz^t

Doba onkormlínyzatának Képviselő-testülete úgy dönt, . hogy

alabbi aran kerü| meshatározásra a tel között:

arányszámok költsésvetés
előkészítés és
menedzsment

)evecser 62% 162,9|6 '218FÍ 21.118.000 F t
\loszloo 15 Yo 34.306.035 Ft
]akon.V,Dölöske 8% 18.296.552 Ft
)roszi 5% I1.435.345 Ft
)oba t0% 22.870 '690 FÍ

t00 % 249.824.900 Ft



pálytiatot nyújt be a ,'Kültedleti helyi közutak fejlesztése'
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításríhoz, karbantaÍtásához
sziikséges erő. és munkagépek beszetzése,, címn, YP6-,7.2.|-,7 '4,1.2.
16 kódszámú páIyázat 2' céltedletére SomlószőIős és BolszöIcsök
tnkomfu yzatáva\ konzorciumban'
Pálytiat megnevezése: Somlószőlős, Doba és Borszörcsök
onkormrányzatok útjainak kezeléséhez, kalbantartás{ihoz sztikséges
erő- és munkagépek beszeEése.
Pályázat megvalósitásának helyszíne: Somlószőlős belteúlet 44611
lrrsz
PáIyíízat megvalósításrinak helyszínének helyrajzi száma: 8483
Somlószőlős. Kossuth u' 105.
A páIyizal' rtjvid leírása: : A konzorciumi egyiittműködésben lészt
vevő önkomiínyzatok a pá|ytuat keretében l db előgépet, (traktolt-
somlószőlős költsége). 1 db ágap tót, glédert.és tolólapot (Doba
költsége) és egy db' rézsÍikaszát és ároktiszító adaptefi (BorszöIcsök
költsége) szeretnének beszerezni' a konzorciumban a közbeszerzés
kö]tségét somlószőlős állja. Ezek, valamint a meglévő eszközök
segítségével az önkormányzatok tulajdonában lévő bel- és kü]tedleti
utak kezelését' á]lapotjavítását, szükség sze nti karbantartását
szeretnék elvégezni különös tekinteftel a Somló-hegy útjaira.

költséseil
Pály!ízat

elszámoIható
költsései

Igény€lt
támogatás

össz€ge
onerő összege

som|ószőlős Község
onkormányzatB 8 1',72450 7 763 828 546  181

..Doba Község
onkormá|rYzata 7 086 600 6 732 270 446169

Borszörcsök Község
onkolmányzáta ó  1 l5  050 5 809 298 381  750

Összesen 100 20 000 000 1374 t00
A fentiekből adódóan a Képviselő{estület megállapítja, hogy a pályázatból Doba
Község onkormányzatra eső önelő összege (446 159 Ft) saját forrásként
rendelkezésre áll' támogatás e]nyerése esetén az önkorm(filyzaÍ az önelő összegét a
költségvetésben elkülöníti.
A Képviselő- testü]et felhatalmazza a PolgármesteÍt a szükséges intézkedések
megtételéIe, a pályázati dokurnentáció a]áírására és a pály.ázat benyújtlísfua.
Felelős: HorváthZoltánpolgárrnestel
Hatá.idő: Azonnal

Horváth Zoltán polgáÍmestel a
berekesáette'

képviselő-testület nyi1vános ülést 14 óra 10 perckor

K. m.f.

f -""-.a:--
Rendes Somlai Esáer

aljeEyző

Szlottáné [uri Edina
iesiző


