Szám:Dl38 l712016.

Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 20-án 17 óra 30 perc
kezdettel megíartott nyilvrános üléséről.

Ülés helye: Polgármesteri

Hivatal

Doba, Kossuth u. 10.

Hoíváth zoltán
Papp Zoltán
Bajczi Norbert,
Sikos Géza

Jelen vannak:

Rendes

polgármester
alpolgármester

képviselók

- Somlai Eszter

aljegyző

Távolmaradását elóre jeleáe: Császrár Balrizs képviselő
Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth Zoltán poleármester: ÜdvOzti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fti testületi
tagból 4 fő megielent, az iilés hatétrozatképes,azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére, Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal ezen kiegészitéssel egyetért,
elezze.
Doba Önkormrányzat Képviseló-testülete
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:
kézferrrrtartrissal

j

4 igen

szavazaltal

-

ellenszavazat és tartózkodás

NAPIREND:

vásarlásról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Együttmúködési megállapodás a Polgrárőr Egyesülettel
Előterjesztó: Horváth Zoltán polgármester
3 l Hatélro zat módo sítása
Előterj e sztő : How áth Zoltín polgármester
1./ Traktor

.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
Traktor vásárlásról
Előterjesztő; Horyáth Zoltán po|gármester
1,/

Horváth Zoltán polgármester: Elmondja, hogy nagy sztikségtik lenne egy traktona. Több
ajánlatot is g}ujtött. Antonio Carraro Tigrone típusútraktofi keresett, mert ez egy megbízható,
könnyen kezelhető fajta. Az elsó ajánlat Csaki Tibortól érkezett egy 2007. évjaratú5500

típusútraktort kínál 4.000.000 + Áfa összegérl. A második ajánlat külftildi tulajdonú Thomas
HáuBertól Németországból származik 1996. évi a tíatko és 5.914.188,-Ft. A harmadik szintén
külftrldi 2005. &jarafű Canaro THR9400 típusútraktor 382 iizemórával 6.626.081 ,-Ft -ért.
Van egy Ujfehértóról TRG 9400 űpusú műszakis 5.900.000,-Ft-ért Boncz Istvántól,
valamint BékésiGyula őstermelótől 2006. évi 4800 iizemórával SRX9400 típusú5.000.000,Ft-ért, mely műszakija 10 hó 24.-ig érvényes,

Papo Zoltán alnolgármester:
foglalkozni.

A külíöldi

kerekesedőkkel véleményes szerint nem kellene

Sikos Géza kénviselő: Az elsó ajtínlat összességében megfelelőnek tűnik, komoly előny,
hogy homlokrakodó kanállal és hómaróval együtt adja a tulajdonos.
Horváth Zoltán nolgármester: Fontos szempont, hogy közel is legyen. mivel köülményes
lenne az idejuttaLísa a traktomak. Javasolja Csáki Tibor ajánlatának elfogadását, a traktor
megvásíírlá§át.

Horváth Zoltán nolgármester: Kéri, hogy aki javaslatival egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testiilete 4 igen szavazaIlal - e|Ienszavazat és tartózkodrás
nélkül - megho zta az alábbi hatátozatot:
41 12016.

(

YI.20.) határozat

Doba Önkormányzatának Képviseló-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja Csáki Tibor (lakcím:2l32 Göd, Deák F.
u. 5.) őstermelő tulajdonát képező Antonio Carraro Tigrone
5500 típusútraktort 4.000,000,-Ft +
összegéít az
ajánlatában szereplő tartozékokkal^fa 2016. évi
költségvetési tartalék terhére.
képviselő-testül et felhaíalmazza a polgármestert az
adásvétel lebonyolítására.
Felelós: Horváth Zoltán polgármester
Hatátidő: folyamatos

a

A

Eryüttműködési megállapodás a Polgárőr Egyesülettel
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2./

Horváth Zo|tán nolgármester: Elmondja, hogy Góczéné Nagy Barbara a polgárór egyesület
elnőke azzal a kérésselkereste meg az önkormíinyzatot, hogy kössenek együttrnúködési
megállapodást, A mezőőr ezen megállapodás alapjan vezetheti majd a polgárőrség autóját
Javasolja a megallapodás elfogadását.

A testület

a

.

javaslattal egyetért.

Horváth Zoltán nolgármester: Kéri, hogy aki az egyíittműködési megállapodás tervezet
elfogadásával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazaííal
nélkül - meghozla az alábbihatárrozatot;
42t2016. ( YL.20.|

-

ellenszavazat és tartózkodás

határozat

Doba Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, -

hogy együttmiiködési megállapodá§t ír alá a Polgárőr
Egyesület Doba - val (székhely: Doba, Kossuth u. 10.,
elnök Góczéné Nagy Barbara).
Az együttműkódési megállapodás tervezet a jegyzőkönyv
melléklete.
képviselő-testiilet felhatalmazza a polgátmestert a
me gállapodás aláír ásíx a.
Felelós: Horváth Zoltán poIgármester;
Hatriridő: folyamatos

A

Határozat módosítása
Előterjesztő: Hot"váth Zoltán polgármester
3.1

Papp Zoltán alpolgármester; Elmondja, hogy az elmúlt ülésen a 36l20I6.(Y .26,) számú
hatfuozaí szövegében elírás történ az aljegyző asszony tájékoáatasa alapján, ezért módosítani
sziikséges a határozatot, valamint az MÖTV alapj rán sziikséges a döntéshozatal , vagyis a
polgármester személyes érintettségnékbejelentése. Tehát javasolja a 36/2016. (Y.26.) szátrú
haíározat visszavonását és a jutalom újbóli megállapítását a polgármester első félévben
végzett munkájáért bruttó 448.000 Ft összegben.

Horváth Zoltán nolgármester: Ismételten megköszónni
nemkiyént szavazni a kérdésben.

a

bizalmat és bejelenti érintettségét,

Papp Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy aki a iavaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze,
Doba Önkormanyzat Képviseló - testülete 3 igen szavazaííal- 1 tartózkodással ellenszavazaí nélkül - meghozta az alábbihatáíozatot:
43 l 201 6.

N I. 20.j határ ozat

Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, visszavonj a 3612016. (V.26.) számú haározatát és
Horváth Zoltán főá]'|ású polgármester részétea 2016. első
félévben végzett munkája elismeréseként bruttó 448.000,Ft,- összegú jutalmat állapít meg,
Felelős: Papp Zoltan alpolgrirmester
Határidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgrármester

a

képviseló-testület nyilvános

iilést 18

óra

25 perckor

berekesztette.
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Rendes - Somlai Esáer
aljegyző

