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Készült: Doba onkományzat Képviselő-testiilete
2016' Íovember21-én17 óIa kezdettel
megtartottnyilvános üléséIől.
Uléshelvel PolgrármesteriHivatal Doba,Kossuthu. 10.
Jelen vannak:

HorváthZoltán
PappzoltáÍ|
Császár Balázs
Bajczi Norbert
Sikos Géza

po]gármester
alpolgrírmester

Rendes_ somlai Esáer

a|jegyző

képviselők

Lakosság részérőlmegjelent:0
Horváth Zoltán polgármester:Üdvözli a megielenteket.
Megállapítja,
hogy az 5 fő testiileti
tagból 5 Iti megjelent,az iiléshatáÍozatképes,
azt megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,javasolja kiegészítenia sta1t program benÉjtásával
kapcsolatos ponttal.
Papp Zoltán a|polgármester: Javasoljavegyékfel a vegyesügyekbea falubeligyermekek
megajándékozását'
Eorváth zoltán polgárm€ster: Kéri, hogy aki a kiegészítettnapilendi pontokkal egyetéÍ,
jele7ze'
kézfennurtássaI
Doba Ónkormrínyzat Képviselő-testüIete5 igen szavazattal _ e|Ienszayaat és tartózkodás
nélkü| az alábbinapirendet
fogadjael:
NAPIREND:
1./szociális célútíÍzifajuttat.ás
szabályailól
Előtedesáő: Horváth Zoltán polg.áÍmestel
2./ A köáeriilet filmforgatási célúhasznáatfuól szó]ó lendeletmódosításáról
Előte{esáő: HoNáth Zoltán polgármesteÍ
3'l Hulladékgazdálkodásról
szóló rendeltmódosításáról
Előterjesáő: Horváth Zolíán polgámesteí
4./Ingatlanv.ásáIlásáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgfumester
5'l Közszolgáati ellenőrzésről
tlőledesztó| HorválhZoItanpo|gármesler

6./IskolaiKörzethatárokról
Előtedesztő:Holváth Zoltánpolgámester
7'lPolgárőrség
támogatrási
kérelme
Hon á]h7o|lánpo]gármesler
E|ólerjes/lő:
8./Egészségügyi
köIzet.ől
Előtedesáő: HoNáth zoltán polgfurnestel
9./Vegyestigyek
f |öterjesztö:HorváúloItán poIgármesler
Kaziin alkatész beszerzéséIől
jutalmazásfu
Polgá.mestel
ó1
Nemzedékeknapja
Temető gallyazásttól
Közmeghallgatásidőpontjfu
ó1
Aj ándékozásról
2017'évistalt plogranról

NÁPIREND

TARGYALAsA

1./szociális célútiizifa juttatás szabályairól
E|őterjesztólHoFáth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester: Elmondj4 hogy az önkomiinyzat vissza nem téÍítendő
támogatiísban
ÍészesüIt
36 köbmétertt2ifa formájában.A szociáIistűzifáravaló jogosultság
szabályairól az önkormányzatnakIendeletetkell alkotni, amelyet ismeltet. Javasolja a
Iendeletmegalkotását.
Kérdés,
hozzászó\.isnemvolt'
HoÍváthZoltáÍ polgármester:Kéri,hogyaki ajavaslattalegyetéÍ,
jelezze'
kézfenntaÍással
Doba on}ományza1 Képviselő{esttilete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül_ megalkottaa
8/2015.(xI. 22.) rendeletét
szociálistüzelőanyagjuftatás szabályairól'
( A rendeleta jegJ''zőkönyvmelléklete.)

2./A kiizterületfilmforgatásicélúhasználatáról szóló rendeletmódosításáról
Előterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Horváth zoltán polgármester:Ismertetiaz előterjesáést.
Javasoljaa lendeletmódosítlisát.
Kérdés,
hozzászólásnemvo]t.
Horváth Zoltán polgármester:Kéri,hogyaki ajavaslattalegyetéIt,
j elezze.
kézfenntartással
Doba tnkomlinyzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal ellenszavazatésta.tózkodás
nélkül. meealkottaa

9/2015.íXI. 22.) rendeletét
a
közterületek
filmforgatási
célú
használatáról
szó|ó T2013. (x. 14.)
önkor.mányzatirendeletmódosításáról.
( A rendelet a jeryzőkön}v mellék|ete.)

3./Hulladékgazdálkodásrólszóló rendeltmódosításáról
Előterjesáó: Ilorváth zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti a GyőI Nag}'té$égiHulladékgazdrílkodásiÖnJ<.
Társu|ás
eInökeneklevelét'
császár Balázs képviselő: Nem tul szelencsésa t.í$asághozzÁilllása' mert alla iisztötui az
embereket,hogy a hulladékotne a kúába tegyék,ígyaz ürítésidíiaalól mentesülhetnek.
Papp Zoltán alpolgármester : Nem biáos' hogy jobban jtjmenek ki a tényiegesfuítések
kiszámlfuásából.
Ilorváth Zoltán polgárm€ s ter: A íendeltet
nemcsakmódosítani.
de újjáalkotnijs szükseges
a jogszabály szerkesáési előírások alapján. Javasolja, hogy tédenekvissza rá a következő
iilésen,addigújrcndelettervezetelőkészítésével
is elóállnak.
A testületa javaslattalegyetét'

4'llngatlanvásárlásáról
Előterj€ s ztő: Horváth Zoltán polgármester
Hofyáth zo|táa polgármester:IsmeÍtetiaz előte{esáést.Előzetesen, ülésenkíviil mrí
beszélteka vásárlásról. IsmeÍetia tulajdoniviszonyokat, valanint azt hogy 1.8 millió
forintot ajánlhatnrínakérte.
sikos céza képviselő:A7 udvarkié?
Horváth zaltán képviseló:Az teljesegészében
az önkormányzaté
lenne,szabada bejáás a
teleke .
Császár Balázs képYiseló:Ezen összegéÍtbentbagynakvalarnit a garázsbana tulajdonosok?
Horváth zo|tán polgármester : Nem tudja 'egy nagy komplesszoÍtkéÍt,hogy hagyják ott,
meg a munkapadot,ez biztos ott malad.
Sikos Geza képviselő:A hrfumilyenálapotu?
Papp z,oltánalpolgármester: Jó, be is lehetneköltözni'
Horváth Zoltán polgármesteri Javasolja a 128,124'125és l27 hrsz'-ú tedletek
megvásáÍlását1'8 millió forint összegért.
Kéri,hogy aki a javaslattal€gyetéIt, kézfenntartással
jelezze.

Doba tnkormrányzat Képviselő.testülete5 igen szavazattal
nélkiil . meshoÍa az alábbi hatláÍozator.

ellenszavazat éstartózkodás

( xl' 21')h^táÍoz^t
6712016.
, Doba onkormrlnyzat képviselő{estÍileteúgy dönt, hogy
meg kívánja vtásárolni 1.800.000'-Ftazaz egymilliónyolcszázezer foliÍrtösszegéÍta dobai 128 hrsz.-ú (kivett
beépítetlen
terül 2515 m2). a dobai 124 hrsz..ú(kivett
gazdaságiépület,udvar, 1367 m2) , a dobai 125 hsz..ú
(kivett beépítetlen
tefiilet , 94 m2) ésa dobai I27 htsz.-Ít
(kivett lakóház' 83 m2) teúleteket a tr.rlajdonilapokon
szeleplő tulajdonosoktól.
A képviselö-leslülel
meghatalmazza
a polgármeslen.
hogy
az ügybenjárjonel. adás.vételi
szerződést
írjonalá.
Felelós:HorváLhZoltánpolgáTmesler
Hatfuidő: lolyamatos

5'/ KözszoIgá|atie||eDórzésrő|
Elóterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Horváth zoltán polgármester|IsmeÍteti
az előterjesztést'
Kédés'hozászólrás nem történt'
Horváth zoltán polgármester: Kéri, hogy aki az előterjesztésbenfoglalt hatrírozati
javas|atta]
jeIezze.
e$ elén.kézfennLanással
Doba tnkomrínyza1 Képviselő'testÍilete5 igen szavazattal- ellenszayazatéstaltózkodás
nélkü|- meghoztaaz alábbihataro7alol
( xl.2|.,| |'^táÍoz^t
6812016.
I. A SomlrásárhelyiKözös tnkormányzali Hi\alal
jecyzője tájékoztattaDoba Község Képviselő-testületét,
a
Veszplém Megyei Kormányhivatal által lefolÍatott
kózszolgálati ellenőrzés megállapításairól, intézkedési
javaslatailól '
2. Doba Község tnkormányzatának Képvise]ő-testiiletea
ellenőrzés megálapításait megtáIgyalta, az abban
foglaltakkal egyetért.
3. A Képviselő-testiiletfelkéIia jegyzőt' hogy a döntéslől
a veszplémMegyei Kormányhivatalttájékoáassa.
Fel€ l ős: szlottánéTuri Edina jegyző
Hatfuidő: folyamatos

6'1lskolaiKörzethatárokról
Előterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
Ilorváth zoltán polgármester: IsmeÍeti az előterjesáést,javasolja elfogadni a körzethatrirt.
javaslatát.
Kéri a képviselő-tesfriletvéleményét,

Kádés,hozzászólásnemvolt.
Ilorváth Z,oltán polgármester: Kéri, hogy aki az előterjesáésben foglalt halározati
javaslattalegyetért,kézfenntartássa]
jelezze.
Doba t)nkormányzat Képviselő.testülete5 igen szavazattal e!\enszavazatéstaltózkodás
nélkill _ meshoztaaz alábbi hatrírozatot:
( XI,21.\ határozat
691201.6,
Doba Község önkomiííyzat Képviselő-testiilete a
levelési.oktatási intézményekmÍiködéséről és a
köznevelési iÍtézmények
névhaszná|atÍltóI
szó|ó 20/2oI2.
(vII'3l.) EMMI rendelet24.s (1) bekezdésealapjrína
VeszpÉm Megyei Komlínyhivatal oktatási és Hatósági
oszta|ya á|ta| megállapítottkötelező felvéte]tbiáosító
általános iskolák körzethatá.ainak meghatlfuozásával
egyetéIt.
Az EMMI rendelet fenti szakasziinakelőíIásaéfielmében
Doba községben lakóhellyet, ennek hiányában
taltózkodási hellyel rendelkező, halmozottan hátrrínyos
helyzetúríltalrínos
iskolába jfuó gyennekek létszáma1 fő,
ki a Somlóvásrárhell széchenyiIstv.ínÁltalános Iskola
tanulója.
Felelős:polgármestel
Hatlfuidő:20l6. november30'

7./Polgárőrség
támogatásikérelme
Előterjesztó:Horváth zoltán polgármester
Ilorváth Zoltán polgármester: Ismefietia polglírőÍség
kérclmét,
valamint a 2015. évi
felhasznáásárólszóló beszámolójukat.
táÍnogatlís
Az országospolgárő. egyesület150 e Ft
tímogatlístad szímukraa cégautófenntaÍtására.
Papp Zoltán alpolgármester : Az autó nagyonhasznosaz egyesü|etszÍÍnérra.
császár Balázs képYiselő:Támogatókat azéítalálhatnánakmég' annak idejénő is szerzett
é\i50-10e Ft -ol is igy az egyesü|er
rés,,ére.
Horváth Zoltán polgármester:Javasoljabeszámolójukelfogadását,valaminttámogassáka
jelezze'
szervezetet
350 e Ft összeggel.Kéri,hog}akij avas]atá\'
aI egyetélr,
kézfennta.iással
Doba ÖnkormlínyzatKépviselő.testülete5 igeÍ\szavazattal elleÍszavazat éstartózkodás
nélkül meghoztaaz a]ábbihatáTo7alol
7012016.(XI. 21.\ hattu ozat
Doba Község Ónkormányzat.inak Képvise]ő-testiileleúgy
dönt, hogy a Polgárőr Egyesület Doba -t (képviselő:
GőczénéPapp Barbara,székhely:Doba. Kossuthu' 10.)
350.000'-Ft-a1
támogatjaa 2016.-2011,évi működésük
érdekében,
valamintelfogadjabeszámolójukat2015' évi
támosatásÍeIhas,.nálásfu
ól'

A testiilete felhatalmazza a polg{tmestefi a tlámogatási
szerződés
aláírására.
Felelős:HorváthZoltiínpolgármestel
Határidő: folyamatos

8./Egészségüryi
köÍzetről
Előterjesztő|Horváth Zoltán polgármester
HoÍválth zo|tán polgármester: Ismerteti az e]őterjesztést,javasolja a hatiíozatok
meghozatalát'
Kérdés'hozzászólás nem töÍtént.
Hor\ráth zo|tá/a polgármest€ r :Kéri, hogy aki a javaslatokkalegyetért,kézfenntafiással
jelezze.
Doba Ónkományzat Képviseló.testlllete 5 igen szavazattal_ ellenszavazat és tadózkodás
nélkü]_ meghoáa az alábbi határozatot:
7| D016. (XI,21,) határozat
Doba Község onkományzatánakKépviselő{estülete
az
egészségügyialape]látáslól szóló 2015. évi Cxx I.
törvény6. $ (1) bekezdésében
foglaltakalapjánelfogadja
Somlószőlős ' Somlóvecse és Doba községek
önkormányzataiközött létrejövőmegállapodásta vegyes
háziorvosi' valamint a védőnői közetek székhelyére
vonatkozóan.
A Képviselő-testületfe|hatallliLzzaa polgármestelt,hogy
a megállapodást
ídaalá.
Fe]elős:HorváthZoltánpolgármester
HatlíÍidő:1blyamatos
Doba tnl<oÍmányzat
Képviselőtestülete5 igen szavMatta]. ellenszavazatéstaItózkodás
nélkiil meghoztaaz a]ábbihatározatot|
72 12016.(xI.21.\ h^táÍozat
Doba Község tnkormrínyzatának
Képviselő.testülete
az
egészségügyialapellátásról szó],ó 2015. évi CXXIII'
töNény 6. s (1) bekezdésében
|oglaltakalapjánfelkéria
po]gámestelt'
hogy
Nagyalásony
Község
onkományzatíval és a kapcsolódó településekkel
megáIlapodást
írjonalá a fogorvosikörzetek székhelyéIe
vonatkozóan.
Fe]elős:HoNáth Zoltánpolgármeste|
Határidő:folyamatos
Doba tnkormrányzat Képviseló-testülete5 lgen sza\razatíal_ ellenszavazat éstartózkodás
nélkiil- meghoáa az alábbi határozatot|

73 12016,(xI.21' ) hatáÍozgt
Doba Község onkormányzatának Képviselő-testületeaz
egészségügyialapellátási körzetekől szóló Íendelet
tervezetetaz előteljesáés szerinti tartalonmal ésformában
megt.írgyaltaésazt jóváhagyja.
A Képviselő-testület
felkéria polgitmeste.''hogy M 1.
pontbanfoglalt rendelettervezetetvéleményezés
cé]jából
küldje meg az alapellátást végző háziorvosoknak,
védőnőknek' valamint a Nemzeti Egészségfejlesáési
Intézetnek(1096 Budapest, Nag}.várad tér 2.) és
véleményezést
követően ismételtentedessze be a lendelet
teNezeteta Képviselő{estület
üléséIe'
Felelős: Horváth Zoltrin polgrármester
Határidő: folyamatos

9./veryes íigyek
Előterjesztő:Horváth zoltán polgármester
9.1./Kazánalkatrészbeszerzéséről
Horváth Zoltán polgámester: Ismeftetiaz árajánlatotaz óvodai kaziín alkatrészcseréjére.
Nem működtekjól a kazánok'múltkorestetízkorállt le a rendszerésmásnapnhidegvolt' 14
e Ft.os alkatrészszereltek be akkor garanciában,de kétnap múIvaisméttönlcement, ez a
problémaoldódna meg ezen sms szolgáltatássalmellyel megelőáető. elháÍíthatólenne az
alkatészcseléjeésa lendszerlerállasa'
A riasáó szolgáltatójaintézné
eá is.
császár Balázs képviselő:A Tivadal lenne értesítve?
Horváth zoltán polgármestel: lgen ,valamintős is kapnaegy sms-t.
jelezze.
Horváth zo|tán polgármester:Kéri,hogyaki ajavaslattalegyetát' kézfenntafiással
Doba onkormányzat Képviselő-testülete5 igen szavazattal ellenszavazat és taltózkodás
[élkül _ meghoztaaz alábbi hatfuozatot:
74 12016'(xl.zl. \ h,t^Íoz^Í,
DobaKözségonI<olmán)7at
Kép\i<elö-lesl
ületeaz órodai
Lazán fejlesaésére60.000.-Fr-oLbiztosít. raIaminl
megÍendeli
a 3.810,.Ft/hódíjösszegéthatározatlarr
időIea
felügyeleti szolgríltatást security Patent Pápa {ól
(székhely:8500 Pápa' Kuuc u. l , képviselő:Csuka
István) , valamit megbízza a polgármestet a sziikséges
szetződésa|áitásáta.
Felelős:HorváthZoltánpolgfumester
Haúridö|Fol}amalos
jutalmazásáróI
9.2./PoIgárníester
Papp Zoltán alpolgárnrester:Elmondja,hogya 2011.éviCXCIX' törvény( a közszolglílati

ad ara, hogy a polgármestemek
a képviselőtisztviselőhől)225lH (1) bekezdéselehetőséget
juta]Ínal
jutalom
állapítsonmeg' A
évimértéke
nem haladhatja
testiiletéventekétalkalommal
meg a polgámestel illetményének,i11.tiszteletdíjánakhat havi összegét. A polgármester
ebben az évbenegyszel miíÍlészesültjutalomban.A második félévbenvégzettmunkájáért
bruttó449'450'-Ftjutalom
adható,amelyetelfogadásrajavasol
a képviselő-testületnek.
Kérdés'hozzászólás nem történt.
Papp Zoltán alpolgármester:Kéri,aki javaslatávalegyetéIt,
kézfenntartássaljelezze.
Doba Ónkormrínyzat Képviselő
testiilete 4 igen szavazattal
1 taÍtózkodással _
néIküI- meghoáa az alábbi hatfuozatot:
ellenszayazaÍ,
75 I20t6,(XI ,2|.\ határozat
Doba Község onkormányzatránakKépviselő-testületeúgy
dönt, hogy HoNáth Zoltán főálású polgármestellészérea
2016. II' félévben
végzettmunkájaelismeléseként
bruttó
449.450'-Ft'. összegííjutalmatállapítmeg'
Felelős:PappZoltán alpolgámester
Hatíridő: folyamatos

napja
9.3.'[.{emzedékek
Horváth zoltán polgármester : Úgy gondolt4 mint tavaly narancs,szaloncukoregy kis
csomagban,színhlii előadás ésvacsola váná a megielentekel.Az óvodrisok ésa nyugdíjas
klub mÍísora
is lerrrre.
Papp Zo|tán alpolgármester: Jó volt tavaly is' jobbanörültek a vfuslinekmint ha főtt étel
]ettvolía.
Császár Balrízsképviselő:Milyen volíaprogramauguszfus20.-rín?
Honáth Zoltán polgármester: Zenés-tiíncos
miisorvolt, ilyen lennemost is, nemtudjabál
kell e ?
Papp Zo|lána|polgármester:
Az nem
Horváth Zoltán polgármester:Javasol a nemzedéke
napjfua250 e Ft-ot biztosítottiés
decemb€ r l0'-énm€ g tartani.Kéri'hogy aki ajavaslattalegyetért,
j e]ezze'
kézfenntartássa|
Doba ÖnkormlínyzatKépviselő-testülete5 igen szavazattal ellenszavazat éstaltózkodás
nélkül meghoáa az alábbi határozatot:
76 /2016.(xI.21. \ határozat
Doba Község tnkormányzat Képviselő-testületeúgydönt'
hogy 2016.12'Í0.napján NemzedékekNapját talt, mel}Te
250.000,-Fl-ol
biztosir.
Felelős:HorváthZoltánoolpfumester
HaíáJidő:Polyamatos

9.4./Temetőgallyazásáról
Horváth Zoltán polgármester : A megküldött ámján]atalapjánlehet számolni a munka
összegét.Múltkor 1 óra 20 perc alatt lett egy fa kivágva. Ez a gallyazás megoldás lehetneaZ
ismétlődőproblémríra
temetőben,hogy leesnekaz ágak,mely balesetveszélyes
is, valaminttul
sok a levél ősszel. Teljesen kivágni semmiképpsem szerctné.KörülbelűI 40 fáról van szó
mel)Te.szednte4 nap kellene.
sikos Gézaképviselő:Az ágakat elszállítják?
Horváth Zoltán polgármesteriNem, akkoramásfélóra per fa díjtételbe
semfémebele.
Császár Balrizs képviselő:Ehhez mégkell egy emberaki vágja az ágakat?
Horváth zoltán polgármester:Igen,ez még8 e Ft lenneóiínként'Körülbelül 350-400e FtbóljönnekIi.
Bajczi Norbert képvis€lő: Az első évbe[nem lesz egy széplátvríny.
Eorváth zoltán képviseló:Ez biztos.
Sikos Gézaképviselő:Ezértbiztos meg fognak szólni mintet a faluban'
Horváth Zoltán polgármester: Igen ,de akkor is tenniiik kell valamit, mert a mostanihelyzet
nagyonbalesetveszélyes'
Javasol350 e Ft-otelkülöniteni ezenfeladatra,bízzákmeg Dobos
József egyéni válalkozót
rárajrínlataalapjrín. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetéIt,
j elezze.
kézfennta1.tással
Doba onkorm.ányzatKépvise]ő.testiilete5 igen szavazatla|_ ellenszavazat éstaltózkodas
né|küImeghozra
az alábbiha!árolalotI
77 12016.(X]''2I. \ határozat
Doba Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete
úgydönt,
hogy megbizza Dobos József egyéni vríllalkozót
(Balatonfiired,
NosziopyG' u' 18/C.)a dobaitemetőfáÍak
gal|yazásával .mely feladatra 350 .o0o,-Ft-ot biztosít a
20l6. éviköltségvetési
taltalékterhére'
A képviselő.testiilet felhatalmazása a polBíÍmestelt a
szerződésaláírásiáxa.
Felelős:HorváthZoltánpolglirmester
Hatáddő: folyamatos

9.5./KözmegbaIIgalás
idópooljáró|
Horváth Zoltán polgármester:Az előző évekhez
hasonlóana községbenközIeghallgatást
kell tart]ania
a képviselő-testületnek.
A közmeghallgatásidőpontját2016.december12.napján
17 órai kezdettela Kultúrházbanjavasolja megtartani.
Kérdés'
hozászólás nemvolt.
Horválbzo|tán po|gármester:Kéri.
hog)aki ajaVa5|atta]
egeten. kezfenrrtanássaljelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete5 igen szavazattal_-é ens;avazatésta1tózkodás

nélkül meghoztaaz alábbi hat.ározatot
78 /2016.(xI'21' ) határozaÚ
Doba Község onkományzat Képviselő-testiilete
2016.
decembel 12-én 17 óIai kezdettel a Kultúrházban
közmeghallgatást tart.
Fe]elős:HoÍváthZoltánpolgármestel
Hatfuidő:Folyamatos

9.6./Ajándékozásról
Papp zoltán alpolgármester : Javasolja a községben élő 14 év alatti gyermekek
megajándékozását'
otezel folitltos csomagokra gondolt,.a pedagógrrsokbevonásával
kitalálhatnák,hogy mit is adjanak.
Ilorváth Zoltán polgármesterl Jó ötlet'javasoljaaz elhangzottak
határozatba
foglalását.
.
Doba onkormrirryzatKépviselő-testiiletes
igen szavazattal ellenszavazatés ta.tózkodás
né]kiil- meghoztaaz alábbi határozatot|
79 /2016.(5]'.21.) hat^Íoz^t
Doba Község onkotmrínyzatánakKépviselőtestiileteúgy dönt, hogy a községbenéló 14 év
alatti gyemekek részéreKarácsony alkalmából
5.000'.Ft / fő csomagotoszt szét a 20|6' éyi
költségvetési
tartalék
terbére.
A Képviselő{estiilet
felhatalmazza
a polgámestelt
csomagokbeszelzésével
éskiosztásával.
Felelős: Horváth Zoltán polglfumester
Hatáidő: folyamatos

9.7.D017. éyistart programról
Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti,hogy 2017' évi sta.t program benyújtásához
szükséges
a testületidöntés,ezértjavasoljatámogassáka mezőgazdaságiutak startprogram
p.ilyázatánakbenyújtását.
Kérdés,
hozzászólásíem vo]t.
Horváth zoltán polgármester:KéIi'
hogyaki ajavaslattalegyetéIt,
kézfenntafiássaljelezze.
_
Doba onkorm.inyzatKépviselő-testiilete
5 igen szavazattal ellenszavazatéstartózkodás
íélkül_ meghoztaaz alábbi hatfuozatot]
80 /2016.íxI.21.) határozat
Doba Község onkomlányzatánakKépviselő.testületeúgy
dönt, hogy támogatjaa 2017. évi startmunka'program
keÍetén
be]üla ,'Mezőgazdasági
utakstaltmuDka
plogram''
kérelembenyújtását'

ta

A kérelempozitiv e|bíráásaeseténa Képviselő-testiilel
támogatja az esetleges közbeszeuési
eljáÍások
megindíttisát,valamint felhatalmazza a polgámest€fi a
hatósági szerződésallíírására.
Felelős: Horváth Zoltrínpolgiírmester
Hat|áridő:
2016.decembel14.

Hot,válh zo|IjJn polgármester a képüselőlestiilet nyilvános ülést 18 óra 30
belekesáette.
K. m.Í.

Howáth Zo|Lű
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