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Készült: Doba orrkorrnányzatKépviseló{estülele20i6' allgtlsztus5-én16 óra kezdettel
megtartott
nyilvánosülésélól.
Uléshe]y9iPolgármesLeri
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Jelen vannak

Hot.váthZoltár
PappZoltár
csás7árBaIá7s
Bajczi Norbert
Sikos Géza

polgá nestel alpolgárnlester

Rendes SomlaiEsztel
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Ilorváth Zoltán Dolgármester:Üdvözli a megjelenteket.
N,4egál|apítja.
hogy az 5 fő testiileti
tagból5 fő megielent'az üléshatározatképes.
azt n]egnyitja.
Javaslatottesz az iilés rrapirendjéreKéri. hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
ké/fennBrlássaIje|ezze'
Doba onkormályzat Képviselő-testii|ete
5 igen szavazattal , ellenszavazatéstartózkodás
.
nélkül az alábbinapirendetfogadjae|:
NÁPIREND:
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l./ NoszlopkörnyékitnkorInányzatokFeladatellátóTársr.rlásés Alapszolgáltatlísi
Kijzpont
2015-évizárszámadásáról
Előteljesztő;HorváthZoltán polgármestel
2./Közös vagyonrcl
Elöteriesztő:HorváthZoltán polgármester
3JBelső ellenőrij e1entés
Előtedesztő:HorváthZoltán polgánnesÍer
4./Falunapró]
Elöte{esztö: HorváthZoltán poIgánnestel
5./Beiskoláztatási
támogatásáró|
Előterjesztő:HorváthZoltánpolgánrrester
6./SornlóésKörnyékeBorut Egyesiiletkérelnle
Előterjesztő:HotvátlrZoltánpolgárn]ester
7'l Fenntat1lEtósági
tej! fel.ilvizsgálatá|ól
Előterjesztő:HoNáth Zoltán polgárn]ester
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l./ NoszlopkiiIn)'ékiÖn ko rnr:in5zatok |..eladatell:iló,|.áÍsulásés Alapszo|gá|tatási
Kiizpon120l5. ó\'i záÍszímad*sáIó|
l loÍvliÍb7,oltánpoIgiirmeslcr
l.]ló1criesztó:
p1,lgtr-4!!l(!]!::lsn]eÍtclja7 e|ő1eljesztÚst.'Iarasolja a Noszlopkörnyéki
tbryálLzolllill
[á.sllllls és Il Alaps7oIgiilLatásiKözpont 2015. évi
Önkrrrnrínlzatok|rclaclatc||iiLó
radásárralie IIilgadásrit'
zlir.sziirr
a ja\ilslattaI
eg\eló|1'
A tes|iile1
alapiána határozatmeghozatalát'
llorvá1!l Zoltín no|g!I|nester:.laYasoliaaz eIhangzoltak
eg)ctéÍ.kéZltl]lrLa|t.Issal.ieleZZc'
l(éri.lrog1aki a.ia\'aslallal
. cllenszaYazatés tartózkodás
5 igen szalazal1ir|
l)oba onkormárr1zatKép\'iseló.lesl.i]elc
t rzr r l . h l ' il l : r l :ol / a l o l
rrrlLu. rrrcllroze
.lEl20l ó. (\'l|!.-5J!!]!]!]!!a!a]!
tlgi dijnl.lrog).a
l]ob.l()nko uílr)'ZalKóp\ iseii].1estülctc
-I
(
FeIada1cllátóá|sLllása
ó|(i )llkonrlll|]!7alok
Nos7|opk.'ÍnJ
. .]]'888e Fl1eliesí|ctt
kiadássa1.
bcvétellel
és1eliesítclt
al
0 |1 pón7lnarad\,ínn\
Kti7ponl
A1aps',olgijIIi]l/!si
1.nllltl|1oll
Ús a7 í1tnla
4 l ' 9 ( ) 8c t i t c I i c s i l ebl lc \ e t c l I có ]s l c I i c s i l c lkl i a d á s s a l .
ánIrvaI
0 Fl pónZnra|lld\
\églebajtásá|ól szóló
20]5' évi kijIlség\'elésénck
cIfbgadja'
beszi.inlolót
(A beszánl{)l.)k
a.iegvzökiil)'\'mellék1etei')
|clclős: I]o|válIrZol1állpolgál.n]este|
|.o|}ilInatos
HaláÍi(]ii:

2./ l(özös {ag).oBróI
polgtirmcstcI
l.]líitcrjeszf
ó: lIoÍ\2i(h7,oIl1ln
.75/2016.
száfiú
!Lqrr:!1!r.Zq|drnl)q!g!ry!9.\lcri ls|ncrlcli sonll(islij|iis ijnkoünánYzatának
l
I
millió
fbrint
(j
\7crint
Dobának
.\ s/ánlít2islli
a7 érlóLbccS|ési]kcl
halil|()ntál.\.rInIl]i|]l
á
holr ragl az i|(e ri]/aLalúsrné32 rrtilliri|i)|intd\ag}.ll milliót kéíjenek
Iiilrln'.'arasol'illjavasolja
most
lestiilet.
cl a so]rlós7őliisi
l(ijZijs\ag}onbó1,Anlenn\.ibcnczl rlcrrll.crgaclia
\
issza
a kérdós|c'
Ús
LéIieDek
isnlót
ófté|(becslijl
l)oba
úli
1bi.radjon
cgycléIt'
A testii]et
a'iavaslattal
!l..orr,aü zq!(4!]ra]c{q!!tq511q1Jalasolja az clhangzonak a]apiiin a hatáIozal meghozatalát.
cg\!.1ófl.kÚZ1énlrtan1tssal'jeIe7zc,
Kéri.hogyaki a iaVaslatta]
és tartózkodás
KóP\ isclij tcsliilelc5 igcn szarazattaI eIlellszavazat
Dobir Önkor'nlányzat
' r .l . i i I n e . l . L/ r J r / . r ' e' l ' i l r ' r ' .o' z : r t , ' t

-l92!l! ]!.1Y.l ll. 1J !' ll táIo7Jl
|)oba Ónkonllárl1zat Kúp\iscl(l Lcsti]lelci|g\ diil11-h()g) a
Sonllószii|(jsijnkonrrill)]7atá\eI kiizijs \ ilg\('l

Íekiitetébent lajdoDi Iésziik megváltását kér.ikvagy az
son1loszőlósi 569/22 b|sz.'Ílépületés2 nrillió forint.vagy
1] millió íb|intösszegben'
FelkéIi a képviseló testiilet a polgá.nestert. hogy
somlószőlős község
foIytasson le egyeztető megbeszélést
valan]int rende]jen
önkom]á'1yzal képviselő-testü]etével.
\
alyoll
IeléI1ekelésére'
a kö7ös
é|tékbccslésl
Felelős;HoNáth Zoltán po]gánnestel
Hatá.idó: Íblyalnatos

3./BeIsőe||€ n óri jelentés
Előterjesztó:I.IorváthZoltán polgárm€ s ter
,
'

Iloryáth Zoltán oo|gármesler:lsnerteti a belső ellenórzésijelentést,valanint aá, hogy
ezután
mivel egyjavaslatotlbgalmaztaknleg.tennészetesen
telv nem sztikséges.
inté'kedési
úgyjárnake|'
ttemvo|I'
Kerdes.hozzászólás
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Ilorváth Zo|tán Do|gármester:.lavasoljaa be]ső ellenőr.zésijelentésés a javaslat
jelezze.
kézfenntaÍtássa]
elfogadását'Kéri.lrogyaki a javaslattalegyetéÍt.
éstartózkodás
ellenszavazat
5 igen szavazat1al
ooti orrkormányzatKépviseló-testiilete
az alábbi hatáIozatot:
Iélkül n]eghozta
50/20l6' (VlIl. 5.) határozat
Doba Ónkor.nrányzatKépviseló-testiileteúgydönt. lrogy a
belső ellenőr.zési.ielentés|és az abban fbglalt .iavaslatot
elfogadia.
(A jelentés.iegyzőkönyvmellékelte.)
Felelős: Honáth Zoltán polgármester
Határidő: 1.olyarnatos
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4,/Ia|unapró|
E|óterjesz(ő:llorváth Zoltán polgármester

;

a
|lorvá.h Zol|án Í}olgármester: A |.alrrnapaugusztus6.-án kerül megrendezésle
megkii]döttmeghívóalapján.Szálnitási sze nt a fellépőkreésa főzöversenyre 500 e Ft
terhére.
a költségvetés
az összeg bi7tositását
eiegendólesz..Iavasolja

.

hozzászólasnen vo]t.
Kérdés.
5 igen szavazattal ellenszavazatéstaltózkodás
Doba trrkormrínyzatKépviselő-testülete
Délkül meghoztaaz alábbihatál.ozatot:
51 /201ó.( vIll. 5.) határozat
Doba Község onkoulárryzatának Képviseló.testületeúgy
döDt. bog]. a 20]6.08.06- napján tartandó Falunap
500'000.Ft.ol biztosÍt a 201ó' évi
n]egszervezéséIe
költségvetésteIhéíe.
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A képvise]ó{cstülel íelhatalmazza a polgálmesteÍ a
aláííásáIa.
nyilatkozatok
szi]kséges szeződések.
eszközök beszezésére'
sZolgáltalásoknle!.rel]delésére.
Llo|Vá1]]
Zolláll polgánncster
IrcIeló5:
Halátidii:]0] 6.08.06.

5'1Beiskoláztatási támoga1ásáról
Előterjesztő: Hon,áÍh Zoltán po|gármester
hogy az e|őző é,;hezhasonlóan idénis biztosítani
I{orváth Zoltán polgármcstcr: Isnrer.teti.
mely
sziikségesa beiskoláztatási támogalásl az önkormá]yzal szociális rendelete alapjríLn,
ta]ita|lnazzaa jogosultsági l.eltételeket.a benyújtási időkot.látokat és a szükséges
lendeletbeI meghatarozottösszeg
mellékleteket-A r.endeletirr.r.óldönt. hogy a költségvetéséi
a tiínogatás' Kiiiön erlöl nel).]rendelkeztek.csupál a keretösszegről , ezértmost sziikséges
-os
lóre lebonrvameghatároz i a beiskolázlatási tánogatást. Javasolia az elóző évi 5.000,.Ft
összeget megtartnlli.
A testületa ja\aslattul eg)'etó|t.
Ilorváth Zo|tán polgármes1er: KéIi. hogy aki a javaslatával egyetélt kézfenntaltással
Je\ezze.
Doba Ónkor.mányzat l(épviseló-testtilete5 igen szavazattal taftózkodás és ell€ n szavazat
élkti| neghozta az alábbi hatáfozatol:
52 /20l6. (vllI . 5.}határozat
Doba Község onkormányzat Képvise|ö.testűleteúgy dönt.
hogy 5'000.-Ft/ fő összeget biztosiI a községben élő
iskolás kor.(rállalánosiskolás.középiskolásés félsőíokír
( llflppa|i lel]dszclben) lanulmányokat l.olytató gyermek
szán}ára a 2/20l5. (II. 16.) önkom1ányzati rendelet
terhé|e.
taltalnraalapjána 20l6. éviköltségvetés
polgámlestel
Feleliis: llorváth Zoltán
l.latáIjdó: t'olyanlatos
ó./somló ésKiirn)'ékeÍJorútl]gycsülctkérelmc
|'lőterj€ s ztő: llo|.!áth Zo|1ánpolgármesteÍ
Ilorváth Zoltán Írolgárm!!]!9li Isme(eti a kérelmet.A somlói juhfark fesztivál Doba
is szól' Javasolja 80 e Ft-al támogatnia kéÍelmezőt.
lépszerűsítéséről
A testiileta javaslatta]eg}etéIt'
j elezze.
llorvíth Zoltán Dolgármesteíl Kér.i.hogy akijavaslatával egyelért.kézfenntartással
Doba Önkormár'ryzatKépviseló.teslülete 5 igen szavazattal
Dé1kül. Jleghozla az aIábbi llatiiÍozatot:

s311U6 llYlll5Jl4

ellenszavazat és taltózkodás
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Dol)á onkoflIányzatának Képviselő-testiilete úgy dönt,
hog]'tánlogatjaa Somló ésKömyéke Boút Egyesiiletet

(84ó0 Devecsel' Petőfi tér5' . képviseló : Simon János) a
keNiló ..Sonlói Jr'rhfark''
20ló.08.l 3'.árr megrendezés|e
céliából80'000.-Ftösszeggel'
lisztivál nlegvalósítása
A képviselő-lestül€ t fe|haLa]mazzaa polgármesteÍt a
aláír.ására.
tán]oga1ásisze17'ődés
(A szelződéste|vezeta jegyzőköllyv mel]éklete')
l-elelős: }.loIváthZoltán polgá|mesler:
ItatáIidő: folyamatos
7./ l.eüntar.hatósági .e|'t'l.eIiiIvizsgíllátáról
Előterjesztő:Ilor\'áth ZoItán polgÍrmester
Ilorváth Zo|Íán Dolgárnresteri Elmondia. lrogy a somló-környéki lvóvízminőség-javító
onkolmanyzati ].ársulás 8/2010'(lX.20.) számú határozatával elÍbgadta.majd a 4/2012.
(III.9')számir határozatávalÍélülvizsgálataa fenntarthatóságjlervet. mely negküldésrekeriilt.
és
tényéthatáIozatba lögzíteni. változtatástnem igényelvéleménye
.1avasoljaa Í.elül\,izsgálat
javaslatá alápjáD
A testiileta javaslatlal egyetéIl.
l{orváth Zoltál r'o|qáxErslqi

j elezze.
Kéri. hogy akijavaslatával egyetéd.kézfenntartással

])oba Önkolnlányzat Képviseló{estiilete 5 igen szavazattal
cz alóhhi llaÍaro7ato|.
rrélkii|. nreglrrlztir

ellenszavazat és tartózkodás

5.|/20l6.í VIll' 5.) határoza(
Doba onkoflllányzatának Képviselő-testülete úgy dönt.
lvóvízminőség-javító
a
Som]ó-könryéki
bogy
számÍ|
l.á|slllás
8/20]o.(Ix.20.)
ol*omránvzati
teFr'ét
fenDtalthatósági
hatálozatával
clfogadott
l.e]Ljl\,iZsgállaés nregállapítja. l,]ogy változlatást nen]
igényel.
(A Í.el]ntarthatósági
teív iegyzőköoyv melléklete')
Ielelós: HoNáth Zoltánpolgájrnester;
lIatáridíj:folyamatos

Hon'iith zoltán prrlgármestel c kép\'iseIii'testiiIeln)-il\'állos (ilést ló

óra 45 perckor

berelJSZtrl l!

Iím.f.

Horváth Zoltán
polgrfumesfer
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SzlottánéT

jegyző

Rendes- somlai EszÚel
a|jegyző

