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JE GYZO KONYV
Készült: Doba Önkormányzat Képviseló-testülete 2016. jűius 11-én 10 Óra kezdettel
megtaltott nyilvános üléséról,

Hivata]

Ülés helye: Polgármesteri

Jelen

vannak:

Doba, Kossuth u. 10.

Zoltan
Zoltén
Géza

Horváth
Papp
Sikos
Rendes

polgármester
alpolgármester
képviseló

- Somlai Eszter aljegyző

Távolmaradását előrejelezte: Császár Baláas és Bajczi Norbert képviselő k
Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth Zottán oolgármester: Üdvözli

a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testületi

tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz az iilés napirendjére. kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
kézfenntartással j elezze.
ellenszavazat és tartózkodás
Doba önkormanyzat Képviselő_testülete 3igen szavazattal
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

-

NAPIREND:

1.i Érdekeltségnöve\ő pátyíuat benyújtásáíól

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgrirmester
2./ Élő Forrás Hagyoményőrző Egyesület támogatása
Előterjesáő: Horváth Zoltan polgármester
3./Somlóvásárhelyi Köznevelési Intézmérryfenntartó Társulás Társulási MegállaPodásának
módosítása
Előterjesáő: Horváü Zoltán polgarmester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.i Érdekeltségnöv e|ő pá|yázat benyújtásáról

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Ilorváth zoltán polgármestcr: Ismerteti az érdekeltségnővelő pályázat kiírását, mely

a

öneró maximum kilencszerese pályázhatő. A közösségi _színtér
műs"aki technikai eszközeinek fejlesztésére,berendezési téttgyaira, épületének
karbantartására, javításara lehet pályázni ,Javasolja benyújtani igén/iiket 1 ,500 e Ft-ra a

tavalyihoz hasonlÓ.

Az

következőkre: miianyag ablak 3 db összesen 300.000,-Ft, kültéri ajtó 200.000,-Ft , külső
lábazati javítás vízzáróva1350.000,-Ft értékben, parátlanító 150.000,-Ft, projektor vászonnal
250.000,-Ft, számítógép monitorral 190.000,-Ft, nyomtató 30.000,-Ft és scarrner 30.000,-Ft.
Önerőként javasol 155 e Ft-ot meghatározni.

A testiilet a javaslattal egyetért.
Horváth Zoltán nolgármester: Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntarlással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazaííalellenszavazat és tartózkodás
nélkül - megho zta az alábbi határozatoí:
44

12016.

(.Y||.I1.\ határozat

Doba Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy
közművelődési érdekeltségnövelő
benyújtja pályéaatáí
támogatásra az alábbiak szerint:
pá|yázoít összeg: 1.345.000 ,- Ft
Önerő:155.000,-Ft
összesen: 1.500.000,-Ft
Az önerőt a 2016. évi költségvetése terhére biaositja. A
Képviseiő{estül et felhatalmazza a polgármesíert a pály ázat
benyújtásara, aláirásra,szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Horváth Zoltrin polgármester
Hataridő: folyamatos

a

ForrásHaryományőrző Egyesület támogatása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
2.t E|ő

Horváth Zoltán polgárrnester: Ismerteti az egyesület kérelmét.Július 14-17. között kerül
píograín az
megrendezésre az ,, F;tő érlékeka Somló hegy hangján " rendezvénysorozat,
^
színháni
elsó napon a Tomai pincészetben szakmai konferencia, pénteken lovas bemutatók,
este a
rendezvény,
a
Séd-DÜLÖngéló
előadás és a Cimbaliband koncertje lesz, szombaton
Csík Zenekar koncertje a hegltetőn, vasarnap pedig vásárok, kulturális-piknik, színpadi
előadások és gálaműsor a Fölszálott a páva músor fellépőivel. Mindenképp támogatásra
javasolja azt 400 e Ft összegben, hisz a községjó híréterősíti a rendezvény.
A testület

a

javaslattal egyetéft.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki az egyesület 400 e Ft_os
egyetért, kézfenntarlással jelezze.

Doba Önkormanyzat Képviselő-testülete 3 igen szavazalla1
nélkül - megho zta az alábbi hataíozaíoí:

-

e|lenszayazat és tartózkodás

45/2016. ( VII. 11.) határozat

Doba Önkormanyzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy t{imogaüa az Élő Fonás Egyesületet (8494 Kiscsósz,
Kossuth u. 7. , képviselő : Kovács Norbert) a 2016.07.1411 . közötí megrendezésre kerülő ,,Elő értékeka Somló
hegy hangjan " programsorozat megvalósítása céljábó1
400.000,-Ft ósszeggel .
2

támogatrásával

A

képviselő-testület felhatalmazza

a

polgátmesteft,

támogatási szerződés aláírására,
(A szerződés tervezet a jegyzőkőnyv melléklete.)
Felelős: Horváth Zoltán polgármester;
Hataridő: folyamatos

Intézményfenntartó Társulás Társulási

3./Somlóvásárhelyi Köznevelési

Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesáést. Javasolja annak elfogadását
A testület

a

.

javaslattal egyetért.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, hogy aki a hatarozati javaslat elfogadásával egyetért,
kézfenntartással

j

elezze.

Doba Önkormanyzat Képviselő-testülete
nélkül - meghozla az alábbi hatáLíozatoti

3
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igen szavazaílal

-

ellenszavazat és tartózkodás

YII..l1.\ határozat

./ Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Somlóvásarhelyi Köznevelési Intézményfenntartó
1

Tarsulás Társulási Megállapodás módosítását, valamint
egységes szerkezeíéíaz e|őterjeszíés mellékletében
foglaltak szerint j óváhagyj a.
2./ A Képviselő-testület fe|hatalmazza

a polgarmestert,
hogy a fenti döntésről értesítsea Somlóvásárhelyi
Köznevelési Intézményfenntartó Tarsulás elnökét,
valamint a módositott Társulási Megállapo dást aláirja.
Felelős: Horváth Zoltiin polgármester
Hataridő: I.1 azonnal2.l folyamatos
Horvénh zoltán polgármester

a

képviseló-testiilet nyilvános ülést 10

óra

25 perckor

berekesztette.
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Rendes - Somlai Eszter
aljegyző

