
Szám: D- 7-|| /20Í5.

Jeeyzők önyv

Készült: Doba onkormányzat Képviselő-testületének 2015. június l9-én 8 óra kezdettel
megtartott rryilvános, rendkívüli üléséről.

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala
8482 Doba. Kossuth u. 10.

Jelen vannak: Horváth Zoltán
Papp Zo|tán
Bapzi Norbert,
Császár Balázs
Sikos Géza

polgármester
alpolgármester

képviselők,

Rendes - Somlai Eszter a|jegyző
S arkadi Tiborné j egyzőkonyvv ezető

Lakosság részérő| megjelent: 0 fo

Horváth Zo|tán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, külön koszönti a
aljegyzőasszonyt, jegyzőkönywezetőt. A rendkívüli ülés összehívását telefonon az úgyben
való sürgős dontési kényszer indokolta. Megállapítja, hogy az 5 testületi tagból 5 fo
megjelent, az i|és határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ az a|ábbi napirendet fogadja el :
1 . / B enyújt ott pá|y ázat mó do sításáról
Előterj esztő: Horváth Zo|tán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. l P á|y ázat benyúj tásáról
Előterj esztő : I{orváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti, hogy az e|mu|t ülésen szavaztak az orvosi rendelő
felújítását, valamint a járdák he|yreá||itása pá|yázatró\. A belteruleti utak, járdák' hidak
fe|űjitására, ( Kinizsi u., Jókai u., Petőfi u' Rákóczi u., Kossuth u. , hídfelújítás) a ptiyázott, a
6l20l5.(v.28.) határozat a|apján osszeg: I|,878,922 ,-Ft, az önerő,. 2,096,280,-Ft volt
megszavazva ,de a híd felújítást nem támogatható _ a hiánypótlás a|apján, ezét annak
összegével csökkenteni kellett a pá|yázati határozat 2,pontjíú , az e|ső vá|tozat|an maradt. A
híd felújításának kihúzásával apá|yázott összeg: 9.884.822,-Ft-ra' az Ónerő.7.744.380,-Ft-ra
módosul. Igy a beruházás össz. költsége IL.629.202,-Ft. Javaso|ja határozatba foglalni.



Testület a javaslattal egyetért.

Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javas|atával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazatta| - tartőzkodás és ellenszavazat
néllail _ meshoáa az a|ábbi határozatot:

49 /2015. ( YI. 19.|határozat

. Doba Község onkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy
m ó d o sítj a 4 6 l 20 1 5, (Y . 28') számű batár o zatát az a|ítbbiak sze ri nt :
benyujtja pá|yázatát a tnkormányzati feladatellátást szolgáló
fej leszté sek támogatásra
I. pá|yázati a|cé|

ac) Egészségugyi alapellátást szo|gá|ő (haziorvosi, házi
gyermekorvo si ell átás, védőnői szo|gá|at). épül et vagy helyi s ég
fejlesztése, felújítása - Doba orvosi rendelő folújítására a
következők szerint:

píúyíu'ott összeg: 13.85 1.994 ,- Ft
onerő: I.1I0.992,-Ft
összesen: 14.9 62..986,-Ft

2. pá|yázati alcél
b) Beltenileti utalg járdák, hidak felújítása, ( Kinizsi u., Jókai
u., Petőfi u. Rákóczi u., Kossuth u. , hídfelújítás) a kÖvetkezők
szerint:

pá|y ázott összeg : 9 .884.822,-Ft
tnerő: I,744'380,-Ft
összesen: 11.629.202.-Ft

Az onerőt a 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. A
Képviselő-testtilet fe|hata|mazza a polgármestert a pá|yázat
b enyúj tá s ár a, a|áír ásr a' szüksége s nyil atkozatok megt étel ére,
Felelős: Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zo|tán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 15 perckor
berekesáette.
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