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Készült Doba, tnkormrinyzat Képviselő-testülete
2017' április ll-én 10 ora kezdettel
megtaltott
nyilvánosüléséről.
ÜIéshelye: Polgárrnesteri
Hivatal Doba,Kossuthu. 10'
Je|envarrnak:

HorváthZoltán
Pappzoltán
Császát Baltas
Bajczi Norbert
sjkos Géza

porgÍumestel
alpolgiírmeste.

képviseIők

Rendes_ somlai Eszter aljegyző
LakosságlészéIől
megielent:0
Horváth Zoltán polgáImester|Üdvözli a megjelenteket.
Megállapítja'hogy az 5 fő testületi
tagból5 fő megjelent,az iiléshatározatképes,
azt megnyitia'
Horváth Zoltán polgármesteri Kéri, hogy aki a napilendi
pontokkal egyetát'
kéz|enntaltással
je1ezze.
Doba'onkormányzatKépviselő.testűlete
5 igen szavazattal. ellenszavazatéstartózkodás
ne]küi a7alábbinapirendeI
|ogadjd
e|.
NÁPIREND:
1'lszövetkezetalapítás.fu
óI
Előteiesztő:HorváthZoltán polgármestel
2./Falunapmegszerr'ezésé.ől
Előterjesztő:HoNáth Zoltlirlpolgiirmesrel
3./Tájékoztatás
a folyamatba;lé;ó üqyekről
Előterjesztő:HorváthZoltrínpolgrirmester
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1./szövetkezetalapításáról
Előterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán po|gármester:IsmertetiaZ előterjesztést'
melyet Kiss János somlószőlósi
polglámestelküldött meg résziikre.Konkrétumokatnem tudni'
mely a bztonságos és
eredményes
miíködésttámasztanáaiá- Nem javasoljaa betepestaz.atai,ulJa Buiidmaxcorp
szociális szövetkezetbe.Ké a testületet,
tegyékmig hozzáizólásaikat'
A testiiletrészéról
hozzászólásnemtörtént.
,kéIdés,

HoITáth Zoltán polgármester: Ké aki javaslatával egyetért,kézfenntar!ással
jelezze.
Doba Tnko1miinyzat Képviselő.testülete5 igen szavazattal ellenszavazat és taÍtóZkodás
nélkü1. meghoztaaz alábbi határozatot:
31/2017.flV. 11.)határozat
Doba Község onkormányzatKépviselőtestü]ete
úgydönt, hogy
nemkívánbe]épni
a BuildmaxcorpSzociálisszövetkezetbe.
Felelős:HorváthZoltiíípolgánnestel
Hatfuidő:folyamatos

2./Falunap megszervezéséről
Előterjesztő:Ilorváth Zoltán polgármester

.

Horváth zoltán polgárm€ s ter: A falunapotaugusztuselső szombatjárateNezi' amikor a
testvéItelepülést
is meghívhatnrák'
Az e\őző évlplogram költségébőlkiindulva 1,2 mil]ió
gondoltelkülónítenirá. Ez a fellépőket,
ÍbriÍtot
kapcsolódóprogramokatésa vendéglátást
is
magábafoglalja.
A testiilet.észéről
hozzászólásnemtödént'
.kéIdés'
Horváth Zoltán polgármester:Kéri,aki a falunapszervezésére
1'2 miilió folint biáosításáj elezze'
val egyetért,kézfenntaltassal
Doba onkormányzatKépviselő-testülete
5 igen szavMatta] eÍlenszayazat
éstartózkodás
nelkül megho,.ta
al alábbihatározalol:
32/20|7' (.IY.1|.) határozat
Doba Község onkormányzatKépviselő{estülete
úgydönt, hogy
a 20I,7' évi Fallmap szervezésésle
1.200.000'-Ft-ot
biáosít a
2017'éviköltségvetése
terhére.
A képviseó.testület
felhatalamzaa polgármestefia kapcsolódó
megrende]ések,
szeEődésekaláírrására.
Felelős:HorváthZoltiínpolgámestel
Hataridő:2017'08.05.

3'l Tájékoztatása folyamatbanlévőiigyekről
Előterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Horyáth Zo|tá!Í|
polgármester:Tájékoáatásképp
elmondja,hogy a bérlőjelzésealapjrína
Kilátó épületének
hátsó ablakaiésajtajafelújításra
szorul'Mível a béIlőlendesenfizet ésez
egy maradandó, nagyobb beruházás, javasolja az önkormányzat által finanszilozd a
munkiílatokat.A következő ülésre kér be fuajánlatokat és visszatéIhetneke kérdésle.
Felmerültnéhányönkományzati tulajdonú
mellékutcaaszfaltozása.Kérbe árajánlatokat,
a
következőülésenezt is megtáryyalhatják'
véleményes
szerint4 millió folint kijrül leszaz fua'
A leslületaja\aslánalegyetén'
Horváth Zoltán polgármester:Az önkolmányzatitulajdonú
javításra
Hondagépjármű

szorul. Ezen autót a mező& éső használja.A szerelőmúhelybecslésealapján 3oo e Ft lesz a
javítís'Javasoljaa 300 e Ft biáosítást ezenkiadásra'
A testtiletÍészéről
hozzászólás nemtöItént.
,kéIdés,
Horváth Zoltán polgármester: Kéri aki az önkormánvzati fulajdonúgépjárműjavítísiíraa
J00 e Fl biztosíusávalegyerérl.kezfenntanással
je|ezze'
Doba onkormányzatKépviseId-testiiIete
_ ellenszavazat és taltózkod.ás
5 igen szavazatta)
nélkül_ meghoztaaz alábbi haláJozalol'
3312017. QY. |l.\ határozat
Doba Község tnkom|ányzat Képviselő-test|ilet€ úgydönt, hogy
1.9+9Ímj1yzati tulajdonúHonda típusúgépjármújavításár;
300.000,-Ft biáosíta 2017.éviköltségvetése
te'héIe'
A képviseő-testiiletfelhatalamza a polgármesterta kapcsolódó
megrendelések'szerződésekaláírásríra.
Felelős: Horváth zoltlín polgármestel
Határidő: folyamatos

Horyáth zoltlín polgáÍmestel a képviselő-testiilet nyilvlános ülést 10 óra 30 perckoI
beÍekesáetúe.
Ii m.f.

HoNáth zolüín
polgármestel
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Rendes_ somlai EsáeI
aljegyző
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