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Készült: Doba Önkormányzat Képviselő_testülete 20t7. június 30-án 10 óra kezdettel
megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

Ülés he|ye: Polgarmesteri Hivatal
Jelen

vannak:

Doba, Kossuth u. 10.
polgármester
alpolgármester

Horváth Zoltán
Papp Zolítn
Bajczi Norbert
Sikos Géza
Császár Baliizs
Rendes

-

Somlai

képviselők

Eszter

aljegyző

Távolmaradását elóre jelezte: Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth zo|tán polgárnrester; Üdvözli a képviselő_testűettel, aljegyző asszonyt

és

hivatalvezető asszon),t. Megállapítja" hogy az 5 fó testületi tagbÓl 5 fő megjelent, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. A rendkívüli ülés összehívását az ügyekbeli sürgős dönti
kényszer indokolta.
napirendi pontokkal egyetért,
Horváth Zoltán po|gármester: Kéri, hogy aki

a

kézfenntartással j elezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazaíta|
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

-

ellenszayazat ós tartózkodás

NAPIREND:

Közművelódési érdekeltségnövelő pályazat hianypótlása
Előterj esztő: Horváth Zoltan polgármester
2./ Somlóvar M.és Sz Szövetkezet alánlata
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./ Ütemterv az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
1./

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Közművelődési érdeke|tségnövelő pályázat hiánypótlása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
1./

Horváth zoltán polgármester: A tegnapi napon érkezett a MÁk hianypótlást kérő levele a
u*a"tt pay"-t"t kal kapcsolatban, melyben kérik a pá|yázat pontos forrás összetételének

megielölést. A pályázotí összeg 933.890,-Ft, míg az önerő 150.000,-Ft összesen 1.083.890,Ft. A második kérésannak tisztázása, hogy a páIyázat és a kapcsolódó dokumentumok egy
részébenkultúrház egy részében művelődési házként szerepel a Kossuth u. 10. szám alatti
épület. Ennek érdekébena közösségi szintér hatátozatot javasolja meghozni a Múvelódési ház
megfogalmazással, ne Kultúrházzal.

A testület részéról hozzásző|ás nem történt.
Horváth Zoltán polgármesterl Javasolja a hatátozat meghozatalát az elhangzoííaka|apján a
pályéaati összegről. Kéri, hogy aki javaslatával egyetéft, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormrinyzat Képviselő-testülete 5 igen szayazaltal , ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi haíéLíozaíoí:

47

12017 . (

YI.

30.)

határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő_testülete úgy dönt,
benyújtja pélyánatát
közművelődési
érdekeltségnöveló támogatásra az alábbiak szerint:
pályázott összeg: 933.890 ,- Ft
Önerő: 150.000,-Ft
összesen: 1.083;890,-Ft
Az önerőt a 201'7. évi költségvetése terhére biztosítja. A
Képviseló-testület felhatalmazza
polgármestert a
pályázaí benyújtására, aláúrásra, sztikséges nyilatkozatok
megtélelére.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hataridő: folyamatos

hogy

a

a

Horváth zo|tán polgármester: Javasolja a határozaí meghozatalát az elhangzottak alapjan a
közösségi színtérMúvelődésiHáz és a Községi Könyltár megjelölésével, Kéri, hogy aki

javaslatával egyetért, kézfenntarlással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatíal
nélkül meghozta az alábbi határozaIot:
48
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-

ellenszavazat és tartózkodás

határozat

Doba Kózség Önkormrányzatának Képviselő+estülete úgy
dönt, hogy az 1997. évi, CXL. törvény 78.§-ában
biztosított jogkörében eljarva a település közművelődési
tevékenységénekfolyamatos megvalósíthatósága
érdekében közösségi színteíet közmúvelődési
intézrrrényt) Doba, Kossuth
10. szám alatti
önkormányzati tulajdonú Múvelődési Házban és a Doba,
Arpád u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú Községi

a

Könyr.,tárban

A

u.

biztosítj a.

a

(

a

döntést
képviselő-testület
,,közmúvelődési
érdekeltségnöveló támogatás,, -ra benyújtandó támogatási
kérelem miatt hozta meg.
Felelős: Horváth Zoltán polgiármester
Határidó: azonnal

2

Somlóvár M.és Sz Szövetkezet aján|ata
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./

Horváth Zgltán polgármester: A márciusi ülésen döntöttek anól. hogy megvásárolják a
TSZ{őI a dobai hrsz-ú területeket 200 e Ft + ÁFA összegéí, ezen árból sikerült alkudni 150
e Ft + ÁFA összegre , így szükséges a testületi hatarozat módosítása is.

A testület részéről hozzászólás nem történt,
Hot"váth zoltán polgármester: Javasolja a haíározat meghozataláí az elhangzottak alapj án.
Kéri, hogy aki javaslatával egyetéfi, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 tgen szavazaíía| - e|lenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi hatátozatot:
49 12017,

(YI.30.| határozat

Doba Község Önkormányzat Képviseló{estülete úgy dönt,
hogy meg kívánja vásásrolni a Somlóvár Mezőgazdasági
és Szolgáltató Szóvetkezet (székhely: Noszlop, Sport tér
7., igazgaíó elnök: Pákey László) tulajdonát képező Doba
4612 ,400 és 020915 hrsz.-ú területeket az aj ánlatukban
szerepló 150.000,-Ft + ÁFA összegért . Az önkormányzat a
vétel minden jarulékos költségét fedezi.
A vásárlás fedezetét 2017. évi költségvetési tartaléka

biaosida.
A Képviselő-testület felhataimazza
adásvételi szerződés a|áirásélra.

A

a

Képviseló+estület

a

polgérrmestert az

2612017.(IIL6,) hatfuozatáí

visszavonja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő:folyamatos

Ütemterv az elektronikus üg5rintézés biztosítása érdekében
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
3./

Honáth Zoltán polgármester: Ismerteti
A

testület. részéről hozzászóIás

az előte{esztést.

nem töltént.

Horryáth Zoltán poleármester: Javasolja a határozat tervezet meghozatalát. Kéri, hogy aki
javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazallal
ellenszayazat és taftózkodás
nélkül meghozta az a|ábbi haíározatoí:

-

50/2017. (VI.30,) határozat

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

az

elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében ütemteruet
fogad el.
(Az ütemtefv a jegyzőkönyv mellékélete.)
Felelős; Horváth Zoltán polgarmester
Határidő: azonnai

J

Horváth Zoltrfur polgármester
perckor berekesztette.

a

képviselő-testület nyilvános, rendkivüli ülést 10 óra 50

K. m.f.

.
Horváth zoltán
polgrármester

Rendes

('..-,

- Somlai Eszter
aljegyző

