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2017' marcius 6-án 17 óra kezd€ t tel
KészÍilt:Doba ÖntoÍmányzatKépviselő-testúlete
nyilvánosüléséről.
megtaÍtott
Hivata] Doba.Kossuthu. 10.
Üléshelye: Polgármested
Jelen vannakl

Horváth Zo|ta,n
Pappzo|tán
Csaszár Baltázs
Bajczi NoÍb..n
Sikos Géza

polgifumestel
alpolgibmestel
képviselők

Rendes' SomlaiEszteÍ a|jegyző
0
megjelent:
Lakosságrészéről
HorváthzoltánpolgármesteÍ:Üdvözliamegjelenteket..Megríllapítja.hogyaz5főtestiileti

aztmegnyitja.
i"gioi! ro ."g;"L*, azüléshatározatképes,

Horváthzoltánpolgármester:Kéd'hogyakianapirendiponiokkalegyetéIt,
j elezze.
kézfenntaItássaÍ
éstartózkodás
_
Képviselő-testtilete5 igen szavazattal el|eÍszavazaÍ
;;1;öil".#á
fogadjae|:
nélkül- az alábbinapirendet
NAPIREND:
rendelet
szabalyozásárólszóló 2/2015.(II.16')önkormányzati
i.ilT"i-,".-*""ur*
"llátások
módosításáÍó1
Előte{esztő: HoÍváthZoltiínpolgáÍmestel
pályazatánakmegvalósításáró]
i"'"'lá,o'"agton."oriaációban nem részestiltt.
ElőteÍjesáó: Horváth Zoltán polgámestel
3./Földvásarlásról
Előterjesztő: Horváth Zolíín polgármestel
4-,[1offmanPábé megkeresese
Előteriesztó: Horváth Zoltán polgámestel
szóló beszámoló
í"rú"ioo. uoro. e"i t"vékeÍységéról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgámester

\APl

REN D TÁRGY4LAsA

.16.)önkormán}zati
1./Azeglesszociálisel|átásokszabályozásárólszóló2/2015.(
rendeletmódosításáról
ElőteÍjesztő:Ilorváth Zoltán polgármester
Javasoljaa lendeletelfogadását
Horváth Zottán polgármester:Ismefietiaz előterjesáést.

KéIdés,
hozzászólásnemvolt.
j elezze'
kézfenntartássa1
Horváth Zoltán polgármesterlKéri,hogyaki a javaslattalegyetért.
5 igen szavazattal ellenszavazatéstafiózkodás
Doba Önkományzat Képviselő-testülete
nélkül megalkottaa
3/2017.íIII'7.)rendeletét
az egyesszociálisellátásokszabályozásárólszóló
2/2015.(II.16.)
öÍkormányzati rendeletmódosításáról
jegyzőkönyY
( A rendeleta
melléklete.)

nem részesültt' pályázatánakmegvalósításáról
2./Adósságkonszolidációban
Előterjesztő:Horváth zoltán polgármester
Horvát\ Zo|tá|' polgármester: Ismerteti a benyújtottáajánlatokat' Javasolja a
kiválasáásátmind az aszfaltozásmind a télkövezés
tekintetében'
legkedvezőbbek
hozzászólásnemtöfiént.
A testtiletlészéről.kérdés.
Horváth Zoltán polgármester:Kéri aki a Somép2003 Kft és a vasi Aszfaltcép Kft'
jelezze'
egyetért,
kézfenntaÍássai
megbízásával
5 igen szavazattal_ ellenszavazatéstaÚózkodás
Doba tnkományzat Képviselő-testülete
nélkül meshoztaaz alábbi haíáÍozatot:
2512011.(III' 6.\ hatáÍozat
a úgydönt, hogy az
Doba Község ÓnkormányzatKépviselő-testülete
önkormányzatok
adósságkonszolidációbalrésztnem vett te]epü]ési
fejlesztéseinek
támogatása)pontjaalcél - a településbelterületén
- KiDizsi utca
felújítására,
karbantanására
út,híd
vagy jáIda építésére,
jáIda, Petőfi utca járda, játszótérmellettijárda, Bem utca járda és
Jókai utca járda felújításaés a c) Pontja alcél - a köztemető
i]letve felújításra,
temetőközlekedési
felújításra,ravatalozó
építésre
- pályázat
járda
utak építése,felújítása Doba temető
megvatósításával
megbizzaa vAsI ASZFALT-GÉPKFT-t (székhely:
áraján]atában
Petőmihályfa,Kossuthu' 1B',adószám:13498746-2-1B)
szerep|ci
mLLnkálatokkdl
B'l03.312.'ll öss/egben.\a|amnl é qo\4LP
2003Kft{ (Somlószólős,Rákóczi u. 4/A' , adószám:13175452'2-19)
/'706.150.tL ös)Ze8ber.
arajánJatában
szereplómunka]ato}'ka]
A képviselő-testtllet
felhatalmazzaa polglármesteita szerződések.
kapcsolódónyilatkozatokaláírására.
FelelősIHonr'áthZoltánpolgármester
Határidő: folvamatos

3./FöIdvásárlásról
Előterjesztő:Honáth Zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgárrnester:Elmondja'hogya SomlóvárMezógMdaságiésSZ.

Szövetkezet felajánlotta megvásiáÍlásmlevelükben szercplő tedleteket az önkományzat
számá.a200eFt + ÁFA összegét'
Császár Balázs képviselő:Kellenekezeka teriiletekaz önkormiínyzatnak?
Sikos Gézaképviselő:Legalábbrendezveleméneka tu1ajdoni
viszonyok'
Horváth Zoltá polgármeste.:Nem tudjameg vegyéke.A mostanitulajdonosnemtudvele
mit kezdeni,mert ezek utak ésköáerületek, csak félő, hogy ha fejlesáésérintiőket' alJ.or
nem fog ezek után hozzájrírrlnia tulaj.A felkínáltál valóban kedvező,javasoljaa terüietek
megvételét.
jelezze.
Hot.váthZoltán polgármester:Kériakijavaslatávalegyetéd'kézfenntar1ással
Doba onkormányzatKépviselő-testülete
5 igen szavMattal ellenszavazatéstartózkodás
nelkül meghozta
az aJábbihatarozatot:
26|2017.(III. 6.\ hatáÍoz^t
Doba Község ontományzat Képviselő-testülete
úgydönt, hogy
meg kívrínja vásásrolni a somlóv|ír Mezőgazdasági és
szolgáltató Szövetkezet (székhely:Noszlop, Spoft tér 7',
igazgató elnök: Pákey László) tulajdonátképezőDoba 4612,
400 és 0209/5 hrsz.-úterületeketaz ajáDlatukbanszelep]ő
2oo.0o0,-Ft+ ÁFA összegéfi'Az önkoínányzata vételminden
járulékosköltségét
fedezi
Avásárlás fedezetét2017'éviköltségvetési
tartaléka
biztosítja.
A Képviselő-testiilet
felhatalmMzaa polgfumesteft
az adásvételi
szeízódésaláíIásifua.
Felelős:HorváthZoltánpolgámester
Hatfuidő;folyamatos

4./IIoffmanPálnémegkeresése
Előterjesztő:Horváth zoltán polgármester
Horváth Zoltán polgármester| Ismeftetia hölgy és ügyvédjeválaszát, mely alapján a
januárbanaján]ott250 e Ft.os ajánlásúat elutasítják,a minimális követeléseHoffman
Pálnénak700 e Ft.
Császár Balázs képviselő:Megnéztea teriiletet'nagyonkulturá]taz út,nem éItimiéfike]l
ez.
Bajczi Norbert képviselő:Bodza volt a régitelületen'mely el lett véveaz úthoz'mostmeg
kelleÍeaZ a részis. Akkol leéItaZ autó alja,mostkjváló az út.de ez semmegfelelőszámára.
Kőfal van, melyet máj karban sem kell taltani.
Horváth Zoltán polgármester:Javasolmost300 e Ft-otfe]ajánlani.
sikos Gézaképviselő:Mi az értéke
ernek a 100Í]2területnek?
Horváth Zoltán polgármester:Egy hektárszdló l millió torint',akl.orr iszonyitson.
Papp Zoltán alpolgármest€ r : Egy négyzetmétel
szőlő 100e Ft ma a hegyen.

Horváth Zoltán polgáÍmester: Javasol n]ost 300 e Frot fe]ajánlani. Kéri ak1javas1atáva]
jelezze'
egyetéfi'kézfenntartássa]
Doba tnl(olmányzat Képvise1ő-testülete5 igen szavMattal ellenszavazat és tartózkodás
az a]ábbihatározatot:
neIkül_ me[ho71a

27 12017
. ('|I|.6.\ határozat
Kép\|\e|o-leslü
ele jg} dön].
DobaKöz:égonlorÍnán)/dlárdL
(lakcim:Ajka' ]l4óicz Zs. u. 1/C. fsz. 2.)
hogy l.{offmanPáJrré
1399
fusz-útelüIetkapcsiín300.000'-Ft ot
részére
a dobai
ajful fel az igénybe vett teriilet megváslárlásala' valamint
kríigényekie1égítésére'
Fe1elősIHorváthZoltánpolgármester
Határidő:fo]yamatos

szóló b€ s zámoIó
S.lMezíjőr2016.évitevókenységéről
polgármestel
Előterj€ s ztő: Ilorváth Zoltán
beszámoló alapján a mezőőr 2016'
Hor.váth Zoltán po|gármester:Ismertetia benyújtott
amiretudválaszolt'
tegyékfei kéIdéseiket,
évesmtu cíját.Kéria képviselőket,
hozzászólásnemtöfiént.
A testiiletrészé.ől
.kéIdés.
eg'vetéIt,
Horváth zoltán polgáÍmester:Kéri aki a határozattervezeteke]fogadásáva1
j elezze'
kézfenntaltással
5 igen szavazattal ellenszavazatéstafózkodás
Doba onkományzat Képvjselő.testülete
az a]ábbihalározaIo||
nelkül megho7la
28D017' (III.6') h^táfoz^t
a mezőőr
Doba Község onkormányzat Képviselő-testii]ete
2016.évimunkájfuó1szóló beszámolótelfogadja'
(A beszámolóa jegyzőkön).vmellékelte')
Felelős:HoNáth Zoltánpolgármester
Határidő:azonnal

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

.__"_4r7
Horváth Zoltrín
polgiínnester
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Somlai Eszter
aljegyző

