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Készü|t: Doba onkormányzat Képviselő.testÍilete
2017. május 4-én 14 óra kezdettel
megtartott
nyilvrírros
üléséről.
Ü|ós helve: Polgrírmesteri
Hivatal Doba,Kossuthu. 10.
Jelen vannak:

HorváthZoltán
Papp Zo|tán
CsászrírBa]r2s
Bajczi Norbert
Sikos Géza

polgrírmester
alpolgrírmester

Rendes_ Somiai Esaer

a|jegyzó

kéoviselők

Lakosságrészéről
megjelent:0
Horváth Zoltán polgármester:Üdvözli a megjelenteket.Megállapítja,hogy az 5 fő testületi
tagból 5 Íö megjelent,az üléshatározatképes,
azt megnyitja.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
j elezze.
kézfenntartással
Doba Önkormanyzat Képviselő-testiilete5 igen szavazaÍta|- e||enszavazatés tartózkodás
nélkiil_ az alábbi napirendetfogadjael:
NÁPIREND:
1./A úziközmű vagyontulajdonviszonyainak
rendezése
Előterjesztő: How áthZo|tin pol gármester
2,/ T itrnogatásikérelmek
Előterjesáó: HorváthZolttánpolgiírmester
3'lSzocirílisétkeztetés
szakmaiprogramjanak
módosításríról
Előterjesaő:HorváthZo|tánpolgármester

NAPIREND

TÁRGYALAsA

1./A viziközmű vagyon tu|ajdonviszonyainakrendezése
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester
Horváth Zo|tán po|gármester:Ismertetiaz előterjesztést.
Javasolja a határozaÍiteNezet
meghozata|át.
hozzászó|ás nem történt.
A testtiletrészéről.kérdés.
Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri aki javaslatával egyetért,kézferntattássa|je|ezze.

Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Lgen szavazallal '
nélkül _ meshoá a az a|ábbi haÍátozatot:

el|enszayazat és tartózkodás

34120|7.N. 04.\ határozat
A Somlószőlős, Doba, oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű.
rendszerenlévó ellátásértfelelőstjk a Magyar Energetikai és Közműszabá|yozásiHivataltól kapott VKEFFO 20|.711993-1(2017) ngyiratszáLÍÍ|i!
levél és a Vksztv. 61/8. $ valamint az 5lG. $ elóírásainakmegfelelően
a ''Megálapodás a Somlószőlős, Doba, oroszi, Borszörcsök
|étrehozték
című
ívóvize||átő víziközmű-rendszerellátásánakbiztonsága érdekében''
megállapodást.
képviselőtestületejavasolja, hogy a
Doba településÖnkormányzatrírrak
Somlószőlős, Doba, oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer
lássael.
Somlószőlős tnkormrírryzata
felelőseinekképviseletét'
ellátásért
felelősök Somlószőlős,Doba,oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó
Az el|átáséÍt
nettó könyv
víziközmű-rendszerenfennalló tulajdoni érdekeltségének
éstulajdoni arényátaz a|ábbiakszerint rögzítik :
szerinti értékét
Somlószőlós településnettókönyv szerintiérték:
40%
18.005.779,-Ft
Doba telepüiésnettókönyv szerintiértéke:
13.396.300,-Ft 30%
oroszi településnettókönyv szerintiértéke:
9%
3..131.I49'-FÍ
Borszörcsök településnettókönyv szerintiértéke:
21%
9.518.904.-Ft
a fentiek alapján
képviselő-testülete
Doba településÖnkormiínyzatának
hogy a
Polgármesterét,
Kozség
Önkormányzat
Somlószólős
fe|hata|mazza
,'Megállapodás
a Somlószőlős, Doba, oroszi' Borszörcsök
mellékelt
című
iv óvíze|látő víziközmú.rendszerellátásiínakbiztonságaérdekében.'
megálapodásbanSomlószőlős önkormányzatotnevezze meg az e||átásérÍ
it1aa|á.
ésa Megríllapodást
felelősök közös képviselőjének
Felelős:HorváthZoltiírrpolgármester
Hataridő:azonnal

2./Támogatási kérelmek
E|őterjesztő:Horváth Zoltán polgármester
megadni
Javasoljaaz iskola részére
Horváth Zoltán po|gárm€ s ter: Ismertetia kétkérelmet.
10.000'.Ft-ot.
míga mentóállomásrészére
a kért20.000,-Ft-ot'
kérdés,
hozzászó|ásnemtörtént.
A testületrészéről'
jelezze.
kézfenntartással
HorwáthZo|tán po|gármester:Kéri,aki javaslatávalegyetért,
Doba Önkormanyzat Képviselő.testiilete 5 igen szavazatta| e||enszavazatés tartózkodás
nélkül- meshoáa az a|ábbihatarozatot:
3512017. N, 04.\ határozat
Doba Község ÖnkormiínyzatKépviselő-testületeúgydönt' hogy
1. a Pápai Tankerületi Központ Noszlopi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Altalános Iskolát (Noszlop, Sport térl .)

20.000'-Ft trímogatrásban
részesítia 7. évfolyamosdobai
tanulók tanulmanyújtának
támogatásacéljából ;
(Budapest,Királyhágó u. 70.)
2. az OrszégosMentőszervezetet
az Ajkai Mentőállomás
10.000'-Ft-a1 trímogatja
mentéstechniaki
eszközeinekbeszezesecé|jábó|
a2017. éviköltségvetése
terhére.
A képviselő.testüet|fe|hata|mazzaa polgrírmesterta támogatói
szeiződéseka|ákásara.
Felelós:HorváthZoltrínpolgármester
Hatríridó:folyamatos

szakmai programjának módosításáró|
3./Szociálisétkeztetés
Előterj esztő:Horváth Zoltán po|gármester
Horváth Zoltán polgármester: Ismertetiaz elóte{esáést'Javasoljaa hatétrozaÍi
tervezet
megtrozatalát.
hozzásző|ás nemtörtént.
A testiiletrészéről,kérdés,
jelezze.
kézfenntartással
Horváth Zo|tán po|gfumester:Kéri,aki javaslatávalegyetért,
_
Doba Önkormanyzat Képviselő-testtilete5 igen szavazalÍa| e||enszayazatés tartózkodás
nélkül_ mephoáa az alábbi hatarozatot:
3612017,N. 04.| határozat
Doba Község Önkormrínyzat
Képviselő{estiilete
úgydönt, hogy
a szociális étkeztetésszakmai programjrínak2. számú
módosítja'
mellékletét
mellékletét
képezi.
A módosítottmellékleta hatrározat
(A 2. szrírnú
mellékelta jegyzőkönywmelléklete.)
Felelős:HorváthZoltán polgrírmester
Hatríridő:azonnal

Horvát}r Zoltan polgármester a képviseló-testületnyilvános ülést 14 óra 30 perckor
berekesáette.
K. m.f.

HowéúhZo|tán
polgármester
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Rendes _ Somlai Esáer
a|jegyzó

