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JEGYZÓKÖNYV

KészÜlt: Doba Önkormrinyzat Képviselő-testülete 2016. mrárcius 23_rán 17 órai kezdettel
megtartott nyilvános üléséről.

Ülés he|ye: Polgármesteri Hivatal Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak: Howáth Zoltán polgármester
Bajczi Norbert,
Császár Baléas,
Sikos Géza képviselők

Rendes - Somlai Eszler aljegyző
Sarkadi Tibomé j egyzókönywezető

Távolmaradását elóre jelezte: P app Zo|tán alpolgármester

Lakosság részéról megjelent: 0

Horváth zoltán noleármester: Üdvözli a megielenteket. Megállapítja, hogy az 5 fó testiileti
tagból 4 fó megjelent, az ijlés határozalképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napilendjére. Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Onkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
1./Önkormányzat 201 ó. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2.1 Temetői jarda felúj ításról
Előterj e sztő : Hot v áth Zolíén polgárme ster
3./ Somlóvásárhelyi Köznevelési I. és F.T. gyermekétkeztet és 2016. évi díjáról
Előtede_sáő: Horváü Zoltan polgrármester
4./ Az Onkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesáó: Horváth Zoltán polgámester
5.1 20|5. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
Elóterj esztő : Horváth Zoltán polgármester
6.,4,,Iémet Nemzetiségi Á. Iskola és Óvoda Noszlop 7. osáályos tanulóinak támogatása
Előterjesaő: Horváth Zoltan polgármester
7.1 Győri Hulladékgazdflkodási Önkormányzati Társulás vagyonkezeléssel kapcsolatos
dóntés kérése
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./Önkormányz at 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterj esztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán nolqármester: Ismerteti a rendelet-tervezetet. Javasolja a rendelet
módosítását.

Kérüs, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kóri, hogy aki a rendelet módosíásával egyetért,
kézfenntartással j elezze.
Doba Ónkormaírryzat Képviselő-testiilete 4 igen szavazattal - el|enszavazat és taüózkodás
nélkiill - megalkotta a

5/2016. ( IIL 24.) rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséról
szóIó 312016. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosíúásáróI.
( Rendelet a jeryzőkönlv melléklete)

2.1 Temetői járda felújításról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Hot"váth Zoltán nolgármester: Elmondja, hogy a temető járda felújításához 4 db arqfulaí
érkezeíí, amelyeket ismertet az előterjesaésben foglaltak alapján. Az árajánlatok köziil a
legkedvezóbbnek a Somép Kft ajránlatát talrálta, amelyet elfogadásra javasol. Kéri a megismert
arajanlatokkal kapcsolatban a testiilet véleményét, javaslatát.

Kérdés, hozzálszólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a temető jarda felújitásával a Somép Kft
megbízását elfogadja, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormrányzat Képviseló-testülete 4 igen szavazaílal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

21 1201 6. (III. 23.) határ ozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testütete úgy dönt,
hogy megbizza a Somép2003 Kft.-t (képviselő: Kiss Jiános
Norbert , székhely: Somlószőlős, Rrákóczi u. 4lA.) az
önkormányzati tulajdonú temetői jrirda és gyalogút
térkövezésével ( 8000,-Ft/m' -350m2 ) 2.800.000,-Ft
összegben a2016. évi költségvetés beruházrási kiadási sora
terhére.
A Képviselő-testtilet felhallhatatlan a polgármestert a
szükséges szerzódések, nyilatkozatok aláírásra.
Felelős: Horváth Zoltrán polgármester
Haífuidő: folyamatos
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3J Somlóvásárhelyi Köznevelési I. és F.T. ryermekétkeztetés 2016. évi díjáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármestei

Ilqrváth. Zoltán nolgárnester: Ismerteti az előterjesáést és a haíánozati javaslatot. Kéri a
haufuozati javaslat el fogadását.

Kérdés, hozzészó lás nem volt.

Hofváth zoltán nolgármester: kéri, hogy aki az elhangzotl határozati javaslatot elfogadja,
kézfenntartással j elezze.
Doba. OnkormánYzat Képviseló+estülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélktil - meghozla az alábbi hatáíozatot:

22 l 20 1 6, (!II. 23.| határ ozat

!ob1. KtilOs Önkormrányzat képviselő-testülete úgy dónt, hogy a
somlóvásárhelyi köznevelési Intézményferurtartó -es 

Feladatellátó
Tarsulás Társulási-tanácsa a Társulás áltai fenntartott Óvodai Konyhaáltal biáosított gyermek- és vendégétkeáetésre vonatkozó
nyersanyagnolmát, és téítési díjat az alábbiak szerint hatérozza meg,
2016. ?pnlis 1-jei hatrillyal:
a,) Ovodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 335 Ft,
melyből:

tízórai: 57 Ft, ebéd: 22I Ft,lzsonna 57 Ft, mely összeg az afát
tarta]mazza.

b.)_ Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 400 Ft,
melyből:

tízórai: 70 Ft, ebéd: 260 Ft, uzsonna 70 Ft, mely ősszeg az áfát
taítalmazza.

c,) Az önkormányz atnál, illetve az
alkalmazási jogviszonyban állók és
normája 660 Ft, melyből:

önkormányzati intézmónyeknél
vendégétkezők napi nyersanyag

ebéd: 320 Ft, rezsi: 285 Ft; igazgatási költség 55 Ft mely összeg
az áfát tartalmazza.

Felelős: Horváth Zoltrin polgármesteí
Határidő:folyamatos

4./ Az Önkorm ányzat 2016. évi közbeszerzési úervéről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Ilorváth Zoltán Polgármestqr:.Ismerteti az Önkomúnyzat 2016. évi közbeszerzési tervét,javasolja arumk elfogadását. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

kérdés. hozzászólás nem voll.

Ilq{áth Zoltán nolgármester: Kéri, hogy aki a határozat tervezetet elfogadja,
kézfenntarlás s al j elezze.
Doba. OnkormanYzat KépviselŐ-testülete 4 igen szavazaltal - ellelszayazat és tartózkodás
nélkül - meglozta az alábbi haíározatoí:



23 D0l6. {üII. 23.\ határ ozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testiilete
Önkormlányzat 2016. évi közbeszerzési tervét
jóvrihagyja:

Beszerzés
fajtája

úgy dönt, hogy az
az alábbiak szeinti

Bruttó becsült
érték (F0

Eljárás

2016.II.
negyedév

k tervezett

263 milliő

5.1 2015. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

norvetn Zorun notg Elmondja, hogy a tavalyi évben a Somló és Kömyéke Borut
lgyestilet rendezte meg a Somlói Juhfark Fesaiv ált. A fesztivál megrenáezését az
OnkormánYzat is tiimogatta, amelyról az elszámlolást megkiildte a Borut Egyesílt. Ismerteti az
előterjesáést. Javasolja az elszámolás elfogadását.

BERUHÁZÁs:
csapadékvíz elvezetési
rendszer korszerüsítése

2. EPiTÉSr meghívásos

orvosi rendeló épület

ÉpírÉsr
BERUHÁZÁS:
településképet

30 millió 20l6. ll.
negyedév

meghívásos 100 millió 2016.II.
negyedév

hogy aki a beszrámoló elfogadásával egyetért,

4 igen szavazaílal - ellenszavazat és tarlózkodás

Kétdés, hozzészólás nem volt
Horváth Zoltán polgármester: Kéri,
kézfennlartással j elezze.
Doba Onkormrányzat Képviselő-testülete
nélkúl - meghozta az alábbi határozatoí:

241201,6. űIL 23. I határozat

Doba Önkormányzat Képviseló-testülete úgy dönt, hogy a
Somló és Kömyéke Borut Egyesület 2015. évi támogatás
felhasználásról szóló beszrámolót elfogadja.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékelte,)
Felelős: Horváth Zoltán polgárme ster
Hatril-idó : folyamatos

6./l,{émet Nemzetiségi Á. Iskola és Óvoda Noszlop 7. osztáIyos tanulóinak támogatása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

ó épületek k.



Ilorváth ?olíán polgrÉrmester: Etmondja, hory a noszlopi általrá,nos iskola 7. osztályosai
megnyerték a ,fiatrírtalanul" pályáuato\ melynek keretiben minden hetedike, áuo
lehetóseget kapott egy erdélyi kiánduli§ra. A kinindulá§ május 2-6 között lesz, de sajnos az
elnyert összeg nem fedezi a teljes költségeket és a saniökrek i. 

"1ég 
il;oly-*yű

megterhelést jelent ez a kiníndulás. Egy dobai tanuló reszere kémek 15.0ó0 rt áoguiá;t
J,ayaslag, h9cy az önkomrányzat 5.000 Ft-al üimogassa az egy dobai gyermek kinínddáít.
A javaslattal a képviseló_testület egyetért.

ltonIltt zortnn porqírme§ten kéri, hogy aki a tárnogatással egyetért, kézfenntartással
jeleue.
Doba Önkormányzat képviseló+esmlete 4 igen szavazallal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghoáa az alábbi határozatot:

2512016. (Itr. 23. ) haüirozat

Doba Önkomuínyzat.Képviselö+estiilete úg]i dönt, bogy a
Nernet Nemzetiségi ÁhaHnos Iskola és Óvúa Nosztóot
üámogatja 15.000,-Ft-al, a 7. oszuílyos dobai tanuló
részvetelére a .Haártalanul'' páyrázatban.
Felelós: Horváth Zoltán polgrármester
Hatá,ridó: folyamatos

7 J GyőÁ Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagtonkezelessel kapcsolatos
döntés kérése
Előterjesztó: Eorváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán polgrórm€§ter: Ismerteti a Társulás által megküdött levelet. Mivel maga a
t {naság se,m tudja az elónyeit,.illewe }uitrányait a vagyoikezelésbe adrásnak, 3avaö5ahalassák el a döntést a követkeó ülésre. Reméli akkor má teljes körú ájékoztaái kap;ai;,
hory felelóssegteljesen tudjanak dönteni.

A képviseló- testiilet a javaslattal egyetért.

Horváth Zoltán polglárme§teí a képüseIő-testület nllvárros ülést 17 óra 55 perckor
berekesáette.

_zzL.<-=+-''-HowáthZnháJ

polgrármester
Rendes - Sómlai Eszter

aljegyző

§;i
szlottáná Tu

K.m.f,

{


