
Száml Dl106l412017.

JE GYZ ŐKÖ NYv

KészÍilt: Doba ÖntoÍmányzat Képviselő-testúlete 2017' marcius 6-án 17 óra kezd€ttel

megtaÍtott nyilvános üléséről.

Ülés helye: Polgármested Hivata] Doba. Kossuth u. 10.

Jelen vannakl Horváth Zo|ta,n polgifumestel
Pappzo|tán alpolgibmestel
Csaszár Baltázs
Bajczi NoÍb..n
Sikos Géza képviselők

Rendes' Somlai EszteÍ a|jegyző

Lakosság részéről megjelent: 0

HorváthzoltánpolgármesteÍ:Üdvözliamegjelenteket..Megríllapítja.hogyaz5főtestiileti
i"gioi! ro ."g;"L*, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Horvá thzo l t ánpo lgá rmes te r :Kéd 'hogyak ianap i rend ipon iokka legye téI t ,
kézfenntaItássaÍ j elezze.
;;1;öil".#á Képviselő-testtilete 5 igen szavazattal _ el|eÍszavazaÍ és tartózkodás

nélkül - az alábbi napirendet fogadja e|:

NAPIREND:
i.ilT"i-,".-*""ur* "llátások 

szabalyozásáról szóló 2/2015. (II.16') önkormányzati rendelet

módosításáÍó1
Előte{esztő: HoÍváth Zoltiín polgáÍmestel

i"'"'lá,o'"agton."oriaációban nem részestilt t. pályazatának megvalósításáró]

ElőteÍjesáó: Horváth Zoltán polgámestel
3./Földvásarlásról
Előterjesztő: Horváth Zolíín polgármestel
4-,[1offman Pábé megkeresese
Előteriesztó: Horváth Zoltán polgámestel
í"rú"ioo. uoro. e"i t"vékeÍységéról szóló beszámoló

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgámester

\AP l  REN D TÁRGY4LAsA

1./Azeglesszociálisel|átásokszabályozásárólszóló2/2015.( 
.16.)önkormán}zati

rendelet módosításáról
ElőteÍjesztő: Ilorváth Zoltán polgármester

Horváth Zottán polgármester: Ismefieti az előterjesáést. Javasolja a lendelet elfogadását



KéIdés, hozzászólás nem volt.

Horváth Zoltán polgármesterl Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért. kézfenntartássa1 j elezze '
Doba Önkományzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tafiózkodás
nélkül megalkotta a

3/2017. íIII' 7.) rendeletét

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló
2/2015.(II.16.) öÍkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet a jegyzőkönyY melléklete.)

2./Adósságkonszolidációban nem részesült t' pályázatának megvalósításáról
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Horvát\ Zo|tá|' polgármester: Ismerteti a benyújtott áajánlatokat' Javasolja a
legkedvezőbbek kiválasáását mind az aszfaltozás mind a télkövezés tekintetében'

A testtilet lészéről .kérdés. hozzászólás nem töfiént.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri aki a Somép 2003 Kft és a vasi Aszfaltcép Kft'
megbízásával egyetért, kézfenntaÍássai jelezze'
Doba tnkományzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és taÚózkodás
nélkül meshozta az alábbi haíáÍozatot:

2512011. (III' 6.\ hatáÍozat

Doba Község Ónkormányzat Képviselő-testülete a úgy dönt, hogy az
adósságkonszolidációbal részt nem vett te]epü]ési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatás a)pontja alcél - a település belterületén
út,híd vagy jáIda építésére, felújítására, karbantanására - KiDizsi utca
jáIda, Petőfi utca járda, játszótér melletti járda, Bem utca járda és
Jókai utca járda felújítása és a c) Pontja alcél - a köztemető
felújításra,ravatalozó építésre i]letve felújításra, temetőközlekedési
utak építése,felújítása - Doba temető járda - pályázat
megvatósításával megbizza a vAsI ASZFALT-GÉP KFT-t (székhely:
Petőmihályfa, Kossuth u' 1B', adószám: 13498746-2-1B) áraján]atában
szerep|ci mLLnkálatokkdl B'l03.312.' l l öss/egben. \a|am nl é qo\4LP

2003 Kft{ (Somlószólős, Rákóczi u. 4/A' , adószám: 13175452'2-19)
arajánJatában szerepló munka]ato}'ka] /'706.150. tL ös)Ze8ber.
A képviselő-testtllet felhatalmazza a polglármesteit a szerződések.
kapcsolódó nyilatkozatok aláírására.
FelelősI Honr'áth Zoltán polgármester
Határidő: folvamatos

3./FöIdvásárlásról
Előterjesztő: Honáth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgárrnester: Elmondja' hogy a Somlóvár MezógMdasági és SZ.



Szövetkezet felajánlotta megvásiáÍlásm levelükben szercplő tedleteket az önkományzat
számá.a 200e Ft + ÁFA összegét'

Császár Balázs képviselő: Kellenek ezek a teriiletek az önkormiínyzatnak?

Sikos Géza képviselő: Legalább rendezve lemének a tu1ajdoni viszonyok'

Horváth Zoltá polgármeste.: Nem tudja meg vegyék e. A mostani tulajdonos nem tud vele
mit kezdeni, mert ezek utak és köáerületek, csak félő , hogy ha fejlesáés érinti őket' alJ.or
nem fog ezek után hozzájrírrlni a tulaj. A felkínált ál valóban kedvező, javasolja a terüietek
megvételét.

Hot.váth Zoltán polgármester: Kéri aki javaslatával egyetéd' kézfenntar1ással jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavMattal ellenszavazat és tartózkodás
nelkül meghozta az aJábbi hatarozatot:

26|2017. (III. 6.\ hatáÍoz^t

Doba Község ontományzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
meg kívrínja vásásrolni a somlóv|ír Mezőgazdasági és
szolgáltató Szövetkezet (székhely: Noszlop, Spoft tér 7',
igazgató elnök: Pákey László) tulajdonát képező Doba 4612 ,
400 és 0209/5 hrsz.-ú területeket az ajáDlatukban szelep]ő
2oo.0o0,-Ft + ÁFA összegéfi' Az önkoínányzat a vétel minden
járulékos költségét fedezi
Avásárlás fedezetét 2017' évi költségvetési tartaléka biztosítja.
A Képviselő-testiilet felhatalmMza a polgfumesteft az adásvételi
szeízódés aláíIásifua.
Felelős: Horváth Zoltán polgámester
Hatfuidő;folyamatos

4./IIoffman Pálné megkeresése
Előterjesztő: Horváth zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester| Ismefteti a hölgy és ügyvédje válaszát, mely alapján a
januárban aján]ott 250 e Ft.os ajánlásúat elutasítják, a minimális követelése Hoffman
Pálnénak 700 e Ft.

Császár Balázs képviselő: Megnézte a teriiletet' nagyon kulturá]t az út, nem éIti miéfi ke]l
ez.

Bajczi Norbert képviselő: Bodza volt a régi telületen' mely el lett véve az úthoz' most meg
kelleÍe aZ a rész is. Akkol leéIt aZ autó alja, most kjváló az út. de ez sem megfelelő számára.
Kőfal van, melyet máj karban sem kell taltani.

Horváth Zoltán polgármester: Javasol most 300 e Ft-ot fe]ajánlani.

sikos Géza képviselő: Mi az értéke ernek a 100 Í]2 területnek?

Horváth Zoltán polgármester: Egy hektár szdló l millió torint', akl.or r iszonyitson.

Papp Zoltán alpolgármest€r: Egy négyzetmétel szőlő 100 e Ft ma a hegyen.



Horváth Zoltán polgáÍmester: Javasol n]ost 300 e Frot fe]ajánlani. Kéri ak1
egyetéfi' kézfenntartássa] jelezze'
Doba tnl(olmányzat Képvise1ő-testülete 5 igen szavMattal ellenszavazat és
neIkül _ me[ho71a az a]ábbi határozatot:

javas1atáva]

tartózkodás

27 12017 . ('|I|. 6.\ határozat

Doba Köz:ég onlorÍnán)/dlárdL Kép\|\e|o-leslü ele jg} dön].
hogy l.{offman PáJrré (lakcim: Ajka' ]l4óicz Zs. u. 1/C. fsz. 2.)
részére a dobai 1399 fusz-ú telüIet kapcsiín 300.000'-Ft ot
ajful fel az igénybe vett teriilet megváslárlásala' valamint
kríigénye kie1égítésére'
Fe1elősI Horváth Zoltán polgármester
Határidő: fo]yamatos

S.lMezíjőr 2016. évi tevókenységéről szóló b€számoIó
Előterj€sztő: Ilorváth Zoltán polgármestel

Hor.váth Zoltán po|gármester: Ismerteti a benyújtott beszámoló alapján a mezőőr 2016'
éves mtu cíját. Kéri a képviselőket, tegyék fei kéIdéseiket, amire tud válaszolt'

A testiilet részé.ől .kéIdés. hozzászólás nem töfiént.

Horváth zoltán polgáÍmester: Kéri aki a határozat tervezetek e]fogadásáva1 eg'vetéIt,
kézfenntaltással j elezze '
Doba onkományzat Képvjselő.testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tafózkodás
nelkül megho7la az a]ábbi halározaIo||

28D017 ' (III.6') h^táfoz^t

Doba Község onkormányzat Képviselő-testii]ete a mezőőr
2016. évi munkájfuó1 szóló beszámolót elfogadja'
(A beszámoló a jegyzőkön).v mellékelte')
Felelős: HoNáth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Zoltán polgármester a képviselő-testtilet nyilvános ülést 17 óÍa 40 peÍckor
beÍekesztette '

K. m.f.
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