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Szám: D/106/13/2017. 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 
Készült: Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-án 17 óra 

kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal    Doba, Kossuth u. 10. 

  
Jelen vannak:         Horváth Zoltán                  polgármester 

                                 Papp Zoltán                       alpolgármester 

           Sikos Géza   

Bajczi Norbert  

Császár Balázs                   képviselők  

   

           Rendes – Somlai Eszter     aljegyző 

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 

 

 

Horváth Zoltán polgármester: Üdvözli a képviselő-testülettel, aljegyző asszonyt.  

Megállapítja, hogy az 5 fő testületi tagból 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja.  

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi napirendet fogadja el: 

NAPIREND: 

1./ Szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

2./ Rendezési terv módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

3./ Polgármester 2017.évben felhasznált szabadságáról 

Előterjesztő: Papp Zoltán alpolgármester 

4./ A közterület elnevezés és házszámozás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

5./ Új utca elnevezéséről 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

6./A 60/2017.(VII.10.) határozat módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

7./ Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

-Nemzedékek napja 

- TOP-4.1.1-15 egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat 

megvalósításáról 

- Kilátó nyílászáró cseréjéről  

-  A 2018. évi start közfoglalkoztatási programról 

- Polgármester jutalmazásáról 

-  Előleg igénylés egyeztetése  „Településképet meghatározó épület felújítása Doba 

községben” c. pályázathoz 

- Közmeghallgatás időpontjáról 
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N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 

 

 

 

1./ Szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja az egy főre jutó 

jövedelemhatárokat megemelni, hogy több jelentkezőt támogathassanak az elnyert tűzifa 

mennyiségéből. 

 

Császár Balázs képviselő: Inkább adhatnának többet kevesebb családnak. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a jövedelmi határokat megemelni egyedülálló 

esetében 350%-ra, családos esetében 250%-ra, a beadási határidőt pedig december 11.-ben 

megállapítani. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet megalkotását az elhangzottak alapján. 

Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megalkotta a: 

 

11/2017. (XI. 21.) rendeletét 

 

a szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól . 

 

 

 

2./ Rendezési terv módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet módosításának elfogadását. Kéri, hogy 

aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megalkotta a: 

 

12/2017. (XI. 21.) rendeletét 

 

Doba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási 

tervéről szóló 7/2010. (IX.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

74/2017. (XI . 20.) határozat 

 
Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testületi Doba községnek a 80/2010. 

(IX.13.) számú határozattal elfogadott településszerkezeti tervét módosítja. 
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Területhasználati változások: 

Beépítésre szánt terület 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

a) Véderdőként besorolt területből a volt majorhoz tartozó 096/6 hrsz és 096/7 hrsz 

major a major többi területrészéhez illeszkedően kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

területbe kerül besorolásra 1,7 ha nagyságban 

b) Általános mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe 

besorolásra 098/32; 098/33 hrsz ingatlanok 2, 5 ha nagyságú területe 

Beépítésre nem szánt terület 

a) Általános mezőgazdasági területből véderdő terület kerül kijelölésre a 098/32-33 

hrsz ingatlanokon 1,2 ha nagyságban. 

Az Országos területrendezési terv és Veszprém megyei területrendezési terv 

övezetinek a településszerkezeti terv módosítás megfeleltetésre került. 

A biológiai aktivitási érték számítás elvégezését követően a visszapótlás és fásítás 

révén a biológiai aktivitási érték szintentartása biztosított. A biológiai aktivitási 

érték számítása során az aktivitási érték kismértékben növekedett. Ez annak volt 

köszönhető, hogy a majorként bejegyzett és úgy is használt 096/4; 096/6; 096/8 hrsz 

ingatlanokat a helyszíni szemle alapján redukáltuk.   A csökkenését ellensúlyoztuk 

750 fm hosszban kétoldali nagy lombkoronájú fasor telepítésének előírásával a 05 

és 088/5 hrsz utak mentén, egyoldali nagy lombkoronájú fasorral pedig a 095/2 hrsz 

keleti oldalán. A növekmény egyben többlet értéke 0,45. 

A határozat 1. melléklete a TSZ-M/1-2017 településszerkezeti tervlap. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésének 

közzétételéről és az eljárásba bevont szerveknek történő megküldéséről 

gondoskodjon. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

3./ Polgármester 2017.évben felhasznált szabadságáról 

Előterjesztő: Papp Zoltán alpolgármester 

 

Papp Zoltán alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Papp Zoltán alpolgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 1 

tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

75/2017. (XI . 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy jóváhagyja a polgármester 2017. évben 

felhasznált szabadságáról szóló beszámolóját. 

Felelős: Papp Zoltán alpolgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

4./ A közterület elnevezés és házszámozás helyi szabályozásáról szóló rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 
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A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet módosítását. Kéri, hogy aki javaslatával 

egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül megalkotta a: 

 

13/2017. (XI. 21.) rendeletét 

 

közterületek elnevezéséről és a házszámozás 

szabályairól szóló 10/2017. (X.02.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

 

5./ Új utca elnevezéséről 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A 1549/2 hrsz-ú út a fontos, mivel 

oda be szeretnének jelentkezni. A másik utcából csupán érdeklődtek, az a Szent Márton forrás 

felé vezető szakasz lenne. Nagyon hosszú, legalább 80 ingatlannal, elég költséges lenne a 

térképszelvény lekérés. 

 

Papp Zoltán alpolgármester: Akkor azt vonják be belterületbe. 

 

Rendes-Somlai Eszter aljegyző: Ehhez az eljáráshoz nem szükséges belterületbe vonni. A 

belterületkéni megváltása költségesebb lenne, mivel a föld megváltásán kívül – mely az AK 

értéktől függ -  az eljárás járulékos költségeit  is fizetni kellene. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

76//2017. (XI . 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

közterület elnevezéséről dönt a következők szerint: 

a 1549/2 hrsz-ú közút : Lila akác utca   . 

A Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy az 

elnevezett utcát a címnyilvántartásba vezesse át. 

Felelős: Rendes-Somlai Eszter aljegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

 

6./ A 60/2017.(VII.10.) határozat módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 
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Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

77/2017. (XI . 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

módosítja a 60/2017. (VII. 10.) számú határozatát a követezők 

szerint: meg kívánja vásárolni Marton Ferencné (szül: Farkas 

Mária Magdolna, szül.hely és idő: Doba, 1940.12.02., anyja 

neve: Somlai Ilona) Doba, Kossuth u. 27. szám alatti lakostól a 

tulajdonát képező Doba, Árpád u. 19. szám alatti : 

Doba 3/10 hrsz. alatti ingatlanban lévő 12/90 tul. hányadát, 

Doba 3/11 hrsz. alatti ingatlanban lévő 12/90 tul. hányadát, 

Doba 3/12 hrsz. alatti ingatlanban lévő 4/30 tul.i hányadát és     

Doba 3/8 hrsz. alatti ingatlanban lévő 1/1 tulajdoni hányadát 

1.500.000,-Ft összegért a 2017. évi költségvetése terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

nyilatkozatok, szerződés aláírására. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

7./ Vegyes ügyek 

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester 

 

 

7.1./ Nemzedékek napja 

 

Horváth Zoltán polgármester: December elejére, 16-ra tervezi a Nemzedékek napját. A 

tavalyi hoz hasonlóan meleg étellel, itallal, ajándékcsomaggal – szaloncukor, gyümölcs- 

gondolt kedveskedni a nyugdíjasoknak.  Zenét rendelne még, ha egyetértenek. 150-200 e 

forintos költségre gondolt összesen. 

 

Papp Zoltán alpolgármester: Szavazzanak meg 200 e Ft-ot, legalább biztos, hogy elég lesz.  

 

Horváth Zoltán polgármester: A farsanggal kapcsolatban csak megemlíti, hogy a Cimbi 

január 27.-én ér csak rá, akkor is tarthatnák a farsangot. 

 

Császár Balázs képviselő: Benn van még a farsangolási időben, úgyhogy jó lehet. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a Nemzedék napjának megtartását december 16.-án 

és 200.000,-Ft-ot biztosítsanak a programra. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, 

kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

78/2017. (XI . 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2017.12.16. napján Nemzedékek Napja programot tart, mely 

szervezésére 200.00,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés 

terhére.  
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: 2017.12.16. 

 

 

 

7.2./TOP-4.1.1-15 egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat 

megvalósításáról 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A bíráló bizottsággal egyetértve a 

legolcsóbb jelentkező kiválasztását támogatja, mely a Buildmaxcorp Szociális Szövetkezet 

volt Somlószőlősből . 

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

79/2017. (XI . 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00029 kódszámú az 

Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése, 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Somló-

hegy lábánál  pályázat megvalósításával  az orvosi rendelő udvar 

és épület felújítás tekintetében a BUILDMAXCORP Szociális 

Szövetkezet -et (8483 Somlószőlős, Kossuth u. 186.,képviselő: 

Molnár Arnold elnök) bízza meg 8.136.890,-Ft. összegben 

ajánlata alapján . (Az ajánlat a jegyzőkönyv melléklete.).  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges 

szerződések, nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester: Az épület felújítása mellett a berendezésekre is fordítsanak 

figyelmet. Véleménye szerint be kellene szerezni új székeket a váróterembe. Százezer forint 

alatt nem talált ilyet, a legolcsóbb is 150 e Ft körül lesz.  A tetőre saját hatáskörében csatornát 

vásárolt 35 e Ft értékben. Csak megemlíti, hogy téli gumit vett alufelnivel a beszerzett orvosi 

gépjárműre, ez 95 e Ft volt. Javasolja a rendelő várótermébe székek vásárlását maximum 150 

e Ft értékben. 

 

A testület a javaslattal egyetért. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát az elhangzottak alapján. 

Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

80/2017. (XI. 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az orvosi rendelő épület a váróterembe székeket vásásról 

maximum 150.000,-Ft értékben  a 2017. évi költségvetés 
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terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az eszközök 

beszerzésével. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: 2017.12.31. 

 

 

 

7.3./Kilátó nyílászáró cseréjéről  

 

Horváth Zoltán polgármester: Folytatni szeretné a Kilátó felújítását az elmaradt nyílászárók 

cseréjével.  

 

Papp Zoltán alpolgármester: A két nagy ablak cseréje a legsürgetőbb, legalább nyithatóra 

kellene csináltatni.  Olyannak kell lennie az osztásnak, mint most, a bejárati ajtót is cserélni 

kellene.  

 

Sikos Géza képviselő: Felajánlja, hogy a bejárati ajtót saját költségén elkészíti.  

 

Horváth Zoltán polgármester: Az ablakok menyibe kerülnének Géza? 

 

Sikos Géza képviselő: Felmérés nélkül mondja most, barnított üveggel olyan 700-800 e Ft . 

 

Császár Balázs képviselő: Kisebb szélerőművet is lehetne oda lerakni. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Megnézhetik ezt az ötletet is, kéri szerezzen be rá 

árajánlatokat és visszatérnek rá. Javasolja akkor árajánlatok beszerzését a Kilátó épületének 

nyílászáró cseréire maximum 800 e Ft összegben. 

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

81/2017. (XI. 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy felújítja a tulajdonát képező Kilátó épületének elmaradt 

nyílászáróit.   

A Képviselő-testület felkéri a polgármester árajánlatok 

beszerzésével. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

7.4./A 2018. évi start közfoglalkoztatási programról 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a kormányhivatal levelét. E szerint december 14.-ig 

kell rögzíteni a jövő évi start programok kérelmét az adott rendszerben. Az ideihez hasonlóan 

egy programra javasolja benyújtani igényüket 5 fővel mezőgazdasági földútra. A benyújtott 

ágaprítós pályázatukat támogatták, ez eredményeképp 3,5 millió forintért vehetnek 
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Borszörcsök önkormányzatával ágaprító gépet. Veszprém megyében három település 

beadványát támogatták csupán. 

 

Sikos Géza képviselő: Benzines vagy diesel lesz? 

 

Horváth Zoltán polgármester: Benzines, mert a diesel 8 millió forintnál kezdődik.  A 

Telenor céggel is sikerült a visszamenőleges bérleti szerződés díját megbeszélni 1,5 millió 

forint összegben öt év munkája után. Volt ellenvetés a részükről, de meg tudta őket győzni, 

így hamarosan aláírják a bérleti szerződést. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

82/2017. (XI. 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy 

dönt, hogy támogatja a 2018. évi startmunka program 

keretén belül a „Mezőgazdasági földút startmunka 

program” kérelem benyújtását. 

A kérelem pozitív elbírálása esetén a Képviselő- testület 

támogatja az esetleges közbeszerzési eljárások 

megindítását, valamint felhatalmazza a polgármestert a 

hatósági szerződés aláírására. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: 2017. december 14. 

 

 

 

7.5./Polgármester jutalmazásáról 

 

Papp Zoltán alpolgármester: Elmondja, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény ( a közszolgálati 

tisztviselőkről) 225/H (1) bekezdése  lehetőséget ad arra, hogy a polgármesternek a képviselő-

testület évente két alkalommal jutalmat állapítson meg. A jutalom évi mértéke nem haladhatja 

meg a polgármester illetményének, ill. tiszteletdíjának hat havi összegét. A polgármester 

ebben az évben nem  részesült jutalomban. Ez évben végzett munkájáért bruttó 450.000,-Ft 

jutalomban javasolja részesíteni a polgármester urat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem történt. 

 

Papp Zoltán alpolgármester: Kéri, aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.  

Doba Önkormányzat Képviselő – testülete 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – 

ellenszavazat nélkül – meghozta az alábbi határozatot: 

 

83/2017. (XI. 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Horváth Zoltán főállású polgármester részére a 

2017. évben végzett munkája elismeréseként bruttó  

450.000,- Ft,- összegű jutalmat állapít meg. 

Felelős: Papp Zoltán alpolgármester 

                             Határidő: folyamatos 
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7.6./ Előleg igénylés egyeztetése  „Településképet meghatározó épület felújítása Doba 

községben” c. pályázathoz 

 

Horváth Zoltán polgármester: A Polgárőrséggel közösen benyújtott Településképet 

meghatározó épület felújítása Doba községben” pályázatához még idén előleget szeretnénk 

lehívni 16 209 105 Ft összegben.  

 

Kérdés, hozzászólás nem történt a testület részéről. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

szerint. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

84/2017. (XI. 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, - hogy előleg 

igénylést nyújt be a „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítése„ című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton 

nyert 1778661868 projekt azonosító számmal jelzett fejlesztéséhez. 

Pályázat megnevezése:  Településképet meghatározó épület felújítása Doba 

községben 

A pályázat Doba Község Önkormányzata és Doba Polgárőrség által került 

benyújtásra konzorciumi formában. 

Pályázat megvalósításának helyszíne:  

Doba, Kossuth utca 10 (hrsz 234) 

A pályázat költségei: 

KÖLTSÉGEK PARTNERENKÉNT 

  Nettó ÁFA Bruttó VNT Önerő 

Napelemes rendszer 1 800 000 486 000 2 286 000 2 171 700 114 300 

Műszaki ellenőr 289 592 78 189 367 781 349 392 18 389 

Polgárőrség összesen 2 089 592 564 189 2 653 781 2 521 092 132 689 

Tervezés 500 000 135 000 635 000 603 250 31 750 

Közbeszerzés 289 592 78 189 367 781 349 392 18 389 

Nyílászáró csere 5 248 602 1 417 122 6 665 724 6 332 436 333 293 

Építés  15 089 825 4 074 252 19 164 077 18 205 873 958 204 

Tető felújítás 5 741 618 1 550 236 7 291 854 6 927 261 364 593 

Nem elszámolható 8 043 985 2 171 876 10 215 861 0 10 215 861 

Önkormányzat összesen 34 913 622 9 426 674 44 340 296 32 418 212 11 922 090 

SZUMMA 37 003 214 9 990 863 46 994 083 34 939 304 12 054 779 
 

A fentiekből adódóan a Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázatból az 

önkormányzatra eső önerő összege (11 922 090 Ft) saját forrásként rendelkezésre 

áll, támogatás elnyerése esetén az önkormányzat az önerő összegét a 

költségvetésben elkülöníti. 

A projekttel kapcsolatban a konzorcium az elszámolható költségeken túl 

vállalja a tervdokumentációban szereplő, de nem elszámolható tételek 

megvalósítását. 

Az önkormányzat által igényelt előleg összege:  16 209 105 Ft 

A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, illetve az előleg igénylés benyújtására. 

Felelős:  Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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7.7./  Közmeghallgatás időpontjáról 

 

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A testület részéről hozzászólás nem történt. 

 

Horváth Zoltán polgármester: Javasolja a határozat meghozatalát a határozati javaslat 

alapján. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze. 

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

85/2017. (XI . 20.) határozat 

 

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. 54. §-ában foglaltakra figyelemmel 2017. 

december 14-én (csütörtök) 17 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart a Kultúrházban. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülést 18 óra 40 perckor 

berekesztette. 

 

 

 

K. m.f. 

 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                        Rendes – Somlai Eszter 

        polgármester                                                                  aljegyző 
 

 

 

 

 
Szlottáné Turi Edina 

jegyző 

 


