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Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-én 18 órai kezdettel

megtaíott nyi lvános iiléséről.
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Ulés helye: Polgármesteri Hivatal
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vannak:

Doba, Kossuth u. l0.
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Horuáth Zoltán
Papp Zoltfu
Bajczi Norbert,
Császár Balázs.
Sikos Géza
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Rendes , Somlai Eszter aljegyző
Sarkadi Tiborné jegyzőkönyvvezető
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Ilo-rváth Zoltán Lolgármesterj Üdr,özii a rnegjelenteket. Megállapítja,
hogy az 5 fő testületi
tagbóI 5 fó megielent. az ülés l-ratározatkepes" azt megnyitja. juuasluiot
tesz az ülés
napirendjére. kéri. hogy aki a napirendi pontokkal egyetóIt, kéifenntartással jelezze.
Doba. ÖnkormánYzat Kópviselő-testileÜ S ig"n ,iir-attul
ellenszayazat és tartózkodás
né]kiil az alábbi r-rapirendet íbgadja el:

N^PIRIIND:
l -1 Az önkorrrrányzal2016. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Hor.váth Zoltán polgármester
2. l SzMSZ módosításár-ól
ElőteIjesztő: Horváth Zoltár-r polgárrnester
3./Gördiilő fej lesztési tervről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
4./Közös Onkormányzati H. 2016. évi hozzáiárulásáró]
F lötel,icsz t,_r: Horváth Zoltárl polgármesler

i

i
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.i Az önliorrnányzat 2016. évi költségvetéséró|
Előterjesztő: FIorváth Zoltán polgármester

Dolfu
Ismefteti a rendelet-tervezetet. A pénzmaradvány összegből
látható, hogy tavaly is jól gazdálkodtak, azorrban azt mégterheli
a december havi bérkifizetések és a rendkívi.ili önk- támogatásból kifizetett hozzájiárulások,
mive1 azok utalására
csak januá,ban került sor. Javasolja a lendelet nregalkotását,
Horváth Zortán

jól

Kcrdcs. hozzászó Iás rrertl volt.
Ltorvetn Zortin

polfu

Kéri. hogy aki a rendelet megalkotásával egyetéIt.

kézferrntartással j elezze.

Doba Ölrkormálrryzat Képviselő-testiilete

nélkiil rnegalkotta

5 1gen

a

szavazatta] ellenszavazat és tartózkodás

3/2016. ( II. 16.) rendelete
az Önkormány zat 2076. évi költségvetéséről
Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

(

SzMSZ módosításáról
Előterjesztő : Horváth Zoltán polgármester
2.1

florváth Zoltán rrolgármester: Ismerteti az elóterjesztést. Javasolja

a rendelet módositását.

I(érdés,hozzászólás nem törlént.

Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
Képviselő-testülete 5 igen szavazalíal
- Őllenszavazat és tartózkodás
rrélkül az alábbi rendeletet alkotta :

§orva*Zpta4plgárgpqtq
Doba_ OnkornránYzat

4/20l6. II. 1ó.) rendeletót

Doba Község Önkormányzata szervezeti és
működési szabályzatáről szólő 3l20l4.

(VII.24.) önkormányzati

rendelete
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3.iGördü|ő fejlesztési tervről
[!lőterjesztő: Ilorváth Zoltán polgármester

Florváth Zoltán pqlgármester: Ismerteti az előteljesztést. Kér.i a testiilet véleményét,

.javaslatát. Javasolja a határozat tervezet elfogadását.

kérdés.hozzászólás nern volt.
I{on,ri(.h Zoltán polgiltmester: Kéri, lrogy aki javaslatával egyetéIt,
kézfenntartással jelezze.

Doba. ÖnkonnánYzat Képviselő-testtiletJ
nélkül meghozta az, alábbi határozatot:

5 igen szavazattal ellenszavazat és tarlózkodás

18/2016. (II. 15.) határozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testiilete mint

sorszámú 11-251]9-1-0l-11 MEKH kóddal

a 40.
rendelkező

Somlószólős.Doba. Oroszi. Borszörcsök ivóvízellátó vlziközmt rendszer. 79. sorszámíl 21-10870-1-001-00-13 MEKH kóddal
lendelkező Doba szennyvízelvezető és-tisztító viziközmű
rendszelEllátásért Felelőse, nregtztgyalta a 2017 -203l . éveke
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítósér.evonatkozó napirendi

pontot.

A viziközrnti szolgáItatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény
beI<ezdése sterinti

Cördülö

I-ejlesztesi ferr rel kapcsolatos
2

11.§ (2)

kötelezettségek végrehajtása érdekében
a képviseló-testiilet
f-cl|tataItna,za a Potgármeitert arra.
hogy a SnXONYI,HR§Z r Vizes (]satomanrű Zártkörűen Működő
dÉs;v;;),tá."*arii Jáoatro
kapcsolatos
önkormány.uiitio,"ÜrJn.eg"t
|:i":i":',Tenvel
tcllesitósével,

A

meghatalmazás kiterjed arra is.
hogy a

BAKONYKÁR
SZT Zn. a
)..:,Tjkoló Terveket készitse el e. u"Vtrrtu. Vui"rni*' Ji'arZO l :.
(l1.27.) Korm. rendelet által
megállapított vélenrényezés

követöen.

a 20 l 7 -203 1 .

átvételét

e""lr" uo,iitolJ _-J.a.r"'iiii;.r,e.i í"*",
u

Magl'ar Energetikai és Közmű-sz,abál1,ozási
Hivaralhoz n],úitsa be és

a jór áhag;ásra iráni uló eliárástra"
ttÓ.

Felelós: I lon,áth Zoltán pohánncster
Határidő: íblr amatos

4JKözös

i..ii" ., Ö,lt.oÁ;;;rril,.

Önkormányzali H. 20l6. évi hozzájárulásáról
}Ion áth Zottán polgármesúcr

Előú€rje§ztő:

Ilorr,áth 7,ollán nolgármeste.r: lsnteneri
aZ előteriesztést. Kéri a testület véleményér,
IavasIa(át. .|atasolja a hozzá járulás
elfogadásár.

kórdés. hozászólás nenr voh.
|-!qn á!h Zoltá.n polgármestcr:
Kéri. lrog1 aki ,iar aslarával
Doba

Onkomlánl zal Kéoviseló-tesíiileíe*'5
ig";
nélkiiI nlcghozta az alaLbi határozatot:
l912016.

egycléí.kézfenrrlartással ielezze.
ellenszavazat és tartózkodás

.;;;;;rj-

íIl. 15.) határozat

l)oha Küzseg Önkonnánl zarának Képv
isclö_tesrülete riur
llogv a Som|ór ásárhel1 i Közös Önt
,,I",na,,l záii
Hivaul ?0ló. éri nrüködéséhez rol;.
;.,
i;;ui:'lliji
Jqlluql l -|§l
lako*vigsám aúnyosan ltozzáiánrl
"
A hozzájárulás clsszege 1.50d.-Ft/ló . azaz7I4.000.-lt.
arnelyet. tárgyév
.júniLrs iO-ig árLrral a Somlóvárá.i.r;i;i
Közös önL;ormán} zari H ivatai sám lájára. - "'' '*"-"'''l'
Fclelős: I lorr,átlr ZolIán ptrllálmester
Határidö: 20l6..iúnius 3Ó.
o_onl.

Holr,áth 7,oltán polgár.mester
hcl,ekcsZtl..ttc-

a

képr.iselő-testtilet nyilr,áncrs iilóst
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llorr,áth zohán
poluármcster

Rendes .. Somlai Eszter
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