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Jegyzőkönyv
Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 20l5. nrárcius 26 -irn 9
meBtanon nyiIlános

ü

lesérö].

óra kezdettel

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala
8482 Doba, Kossuth u. 10.
Jelen

varinak:

Horuáth

Zoltán polgármester

PappZoltán

alpolgármester

Bajczi Norbert,
Császár Balázs,
Sikos Géza képviselők,

Rendes - Somlai EsZer aljegyző
Sarkadi Tibomé jegyzőkönylwezető

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

zoltán polgármester: köszönti a megjelent képviselőket, külön köszönti a
aljegyzőasszony,t, jegyzőkönywezetőt.
Megállapítja, hogy az 5 testületi tagból 5 fo
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az üés napirendjéró.
Horváth

Doba OnkormánYzat Képviselő-testülete 5 igen
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

szavazatt

i./ Bakonykarszí Zrt. vagyonértékelésés gördülő ütemterv
Elóterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

2./NKA

pályrfuat
Elóterjesztó: Horváth Zoltán polgármester
3./ MVH döntéséról
Előterjesztő: Horváü Zoltán polgármester
4./ Free Kid Aerobik E. kérelme
Előterjesztó: Horváth Zoltán polgármester
5./ Noszlopi Vadásáársaság kérelme
Elóterjesáő: Horváth Zoltan polgármester
6./Polgárőr Egyesület pályrázati lehetóségeiről
Elöterjesztó: Horváth Zoltán polgármester
7./Helikopter bemutató tér kialakításáról
Előterjesáő: Horv áth Zoltáí| polgármester
8./ Szent Márton kápolnáért aggódók kérelme
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
9 .l F aaptitő vásárlásriról
Előterjesáő: Horváth Zoltán polgármester
1 0./Polgármester bérezéséról
Elóterjesztő: Papp Zoltán alpolgármester
l l ./ Szociális célúpályazat
Előterjesaó: Horváth Zoltán polgármester
1

al

ellenszavazat és tartózkodás

NAPIREND TÁRGYALÁSA

l./ Bakonykarszt Zrt. vagyonéríékelésés gördülő ütemter-v
Előterjesztő; Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán polgármester: Isnrerleti. hogy a február ll.-ei ülés anyaga taría|mazta a
szennYviz és ivóvíz vagyonértékelésés gördülő fejlesztési tervre vonatkozó hatírozaíi

kérelmét a BakonYkaszt Zrt.-nek, de a testület csupán i szennyvíz gördülő fejlesztési tervéhez
é,s az ivóviz viziközmű vagyonérlékeléséhez hozoít haíáíozatot. Szükségés az elmaradott
döntések pótlása. Ezért javasolja a viziközmű-rendszer 2016-2030. éveke vonatkozó
GÖrdÜló Fejlesztési Terv készítésére
és a szennlwízelvezető és - íis7iítő viziközmű_rendszer
a vagYonértékelésérevonatkozó határozatok meghozatalát a februári ülésen megküldött
anyag
tartalma alapján.

Testület részétő| hozzászólás nem történt.

Horváth zoltán polgármester:kéri, hogy aki a gördülő fejlesztési tervre

határozati javaslattal egyeté( kézfenntartással jelezze.
Doba OnkormánYzat Képviselő-testiilete 5 tgen szavazallal
nélkül - meghozIa az alábbi hatarozatot:
26 1201 5.

-

vonatkozó

tartózkodás és ellenszavazat

(II.26.) határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-25779-1004-01-11 MEKH kóddal rendelkező 40. sorszámú Somlószőlős,
Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó viziköznű-rends zer Ellátásért
felelőse, megtargyalta a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördüló
Fejlesztési Terv készitésérevonatkozó napirendi pontot.
A víziközmű-szolgálttáslól szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§ (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesaési Tervvel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtása érdekében
Képviselő-testület
felhaíalmazza
polgármestert arra, hogy haíalmazza meg a
BAKONYKARSZT Yíz és Csatomamű Zártköríien Mriködő
Részvénylársaságot
Gördülő Fejlesztési Ter-wel kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek telj esítésével.
A meghatalmazás terjedjen ki ana is, hogy a BAKONKARSZT Zrt. a
vonatkozó Terveket készítseel és a Vksztv. valamint az 5812013. (IL
27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezésátvételét
követóen, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
és a j óváhagyásra irányuló elj árásban képviselje az Önkorm ényzatoí
Felelős: Horváth Zoltá,rr polgármester
Határidő: folyamatos

a

a

a

-

Horváth zoltán polgármester:kéri, hogy aki a vagyonértékelésrevonatkozó határozaíi
javaslattal egyetéíkézfenrrtartással jelezze.
Doba Önkormanyzat Képviseló-testiilete 5 igen szavazattal
- tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozla az alábbi határozatot:
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27 12015,

aII.26,\ határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete, nrint a 21-10870-100t-00-13 MEKH kóddal rendelkező 79. sorszámú Doba
szennyvízelvezető és - tisztító viziközmü-rendszer Ellátásért felelőse,
megtárgyalta a vagyonértékelésérevonatkozó napirendi pontot.
A viziközmű-szolgálttásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 78.§ (1)
bekezdése szerinti vagyonértékelésikötelezettség teljesítése
érdekében. tovább. hogy a 2412013.8V. 29.) NFM rendelet 2.§ (1)
bekezdése a BAKONYKÁRSZT Víz - és Csatornamű Zártkörűen
Működó Részvénltársaság területén egységes elvek alapjárr, egységes

vagyonérteléskészüljön, a Képviselő-testület felhatalm azza a
Polgármester1, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a
vagyonértékelésselkapcsolatos jogokat és kötelezettségeket
tartalmazó Együttmriködési megállapodást az Önkormányzaí nevében

irja alá.
Felelós: Horváth Zoltrin polgármester
Határidő: folyamatos

2./

NKA pályázat

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán polgármester: Ismerteti a pályéaaíi kíírást.Javasolja benyújtani a könyvtar
ablakainak cseréjére. Mivel az elmúlt években a teljes bútorzat ki letlcserélve, ezért máicsak
a nyílászárők maradtak ki a felújításból. Nem biztos, hogy így is támogatható lesz a pályéaat,
de véleménye szerint egy próbát megér. Ismerleti az étralín]'ato|. 25.26ó,-Ft-ós 'önerő
megielölésével javasolja benyújtni a pályázaíot.
Testület részéről hozzászőlás nem történt.

Horváth Zoltán Polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormanyzat Képviselő-testület; 5 igei szavazaíla|- tartózkodás és ellenszavazat

nélkül - meghozía az a|ábbi határozaíot:
28 l 20

1

5. (III.2

6,) határ ozat

Doba Község ÖnkormriLrryzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy benyujda pályazatáí az NKA Igazgatősága részére a
3505/190 altéma kódszámú pályazata Doba, Árpád u. 14.
szám alatti köny-r,tár tekintetében mindösszesen 252.666,Ft -ra a következők szerint:
pályázott összeg : 227 .400,-F t
önerő: 25 .266

,-Ft
pályazatban keretében a képviseló-testület a nem
megfelelő hőszigetelésű nyílászarókat kívánja lecserélni.
A képviselő-testület felhatalm azza a polgátmestert a
szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződések

A

aláírásra.
Felelós: Horváth Zoltfu polgíírmestel
Határidő: folyamatos

MVH döntéséről
Előterjesztő: Hon,áth Zo|tán polgármester

3./

Ho.váth zoltán polgármester: Ismefteti. hogy az MvH visszavont a a játszőtér pályázatuk
támogatási határozaíát az előterjesztés alapján. Az országban több száz település já
i i!y, ezert
javasolja Perlársaság alakítását az ügyben és pert indítani
a sérelmezett dontés ellen, válamint
bízzák meg dr. Vándor Csaba ügyvédet a képviselettel.
Testület részéről hozzászólás nem törlént.

!{on á|.h Zoltán Polgármester: Kéri, hogy aki a javaslattal egyetéft, kézferrntartással jelezze.
Doba ÖnkormrinYzat Képviselő-testtilete 5 igei szavazattal tartózko<lás és ellenszavazat
nólkül - meghozta az alábbi határozatot:
29l201S, űIl, 26.) határozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
!9qr, q.rt indít és pertársaságot alakít a Mezőgazdásági es
Vidékfejtesaés Hivatal ellen a 135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapjan falumegújitás és fejlesztés jogcim
tárgyban hozon döntései ellen.

A

Képviselő-testület megbízza dr. Vándor Csaba
ügywédet, hogy a fenti ügyben képviselje az
Onkormányzatot.

A

Képviseló-testület felhatalm azza a polgarmesteft a
szükséges nyilatkozatok, szerződések, megbízások
aláfuásara,

Felelós: Horváth Zoltián polgármester
Határidő: folyamatos

Free Kid Aerobik E. kérelme
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
4./

H9rváth Zoltán polgármester: Ismerteti a kérelmet. Javasolja a dobai gyermekek fellépő

ruhájanak kifizetésót.

Testiilet

a

javaslattal egyetéí,hozzászólás nem történt.

Horvrith zoltán polgármester: kéri, hogy aki a j avaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba OnkormiinYzat KéPviselő-testtilete 5 igen szavazaííal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - meghozta az alábbi hatátozaíot.
30

l20l 5. űII.26.\ határ ozat

Doba Község Önkormiinyzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Free Kid Aerobik egyesület dobai tagjai iellépó
íuháit számla ellenében támogatásként a 2015. évi
működésére átadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hataridő: folyamatos

Noszlopi Vadásztársaság kérelme
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
5./

Horváth Zoltán Polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Százezer forintra gondolt. melyet

elkülöníthetnének ezen célra. Tetrát a vadásztársaság vállalná a javításhoz szüiséges
anyagok
beszerzését,a kapcsolódó szállítási költségeket, de az elteríiés,javítási muÚl atoíat
az
önkormányzatnak és esetleg a ftildhasználóknak kellene társa<lalmi munkában biztosítani.
Testület ajavaslattal egyetéft, hozzászólás nem törlént.

Horvá!.h zoltán polgármester:kéri. hogy aki a javaslattal egyetér1, kézfemtartással jelezze.
Doba ÖnkormánYzat Képviselő-testilleti' 5 igeÁ szavazatta|
- tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - meghozta az a|ábbi határozaíot.
31 l20 l 5.

(III.26.) határ ozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Noszlopi Vadásáársaság által elvégzendő útjavítási

munkálatokhoz kapcsolódóan 100,000,-Ft öiszeget
biáosít a dobai erdei utak karbantaítására.
Felelős: Horwáth Zoltán polgiirmester
Határidó: folyamatos

6,/Polgárőr Egyesület páIyázati lehetőségeiről
Előterjesztő; Horváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán polgármester: Elmondja, hogy valószínűleg április hónapban lesz kiírva
civil
részéregépjármű beszerzésre §atyuut. Ehhei majd öneró nem sziikséges,
.szerve_zet
mivel_ az áfá+ is megpály ázhatják. Azonban ázen pályázatok utófinanszírozottak
bizonyos
mértékűelőlegtől eltekintve, ezért az a javaslata, hogy amennyiben nyertes pályázata 1esz
a
polgáórségnek az ötkoruányzaí elő|egezze
.ráÁáru u pályázott összeget, t;rmészetesen
-"g
a PálYáaat elszámolásának lezárásáí követően azonnal visszáutálásra keriilne az összeg, ezen
l -3 millió forintot kell érteni, mely nem zavamá az önkormányzat
köttségveáének

biztonságát,
Testület

aj

avaslattal egyetért, hozzászó|ás nem történt.

Horváth zoltán polgármester:kéri, hogy aki

aj

avaslattal egyetéfi, kézfenntartással jelezze.

Doba Önkormá,nYzat Képviseló-testülete 5 igen szavazaítal
nélkül - meghozía az alábbi batéríozaíoí:
3212015. aI1,26,\

-

tartózkodás és ellenszavazat

határozat

Doba Község Önkormanyzat Képviseló-testülete úgy dönt,
hogy a Doba Polgárőr Egyesület (székhely: Doba, Kossuth
u. 10., képviselő: ) részére- amennyiben pályáuatl*
5

kedvező elbírálásban részesül
_
megpályazott öSSzeset.

-

megelőlegezik

p.n.6rr."g visszafizetésérea
..r**U
ípenzügyi
lezárását követő l5
napon belül

a

pályázat

l.rr .o, t.rÚIni..

A..,képviselő-testiilet felhatalm"rr"
szükséges nyilatkozatok, szerződések,
" ;;Ll".;;,;";
;;g;l6;"k

aláirására.
Fe lelös: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

7./Helikopter bemutató tér kialakításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth zoltán polgármester:
.katona József dobai lakos egy szóbeli kérésselfordult í.elé.
VoIt harci repülőt lihetne kiállitani
a;#ö:'#'rhez alkalom adtán programot is
szerveznének a kiállítók. Ehhez
egy U.lr.riÜii.jv.r't.ií u, tinlo,ányzatnak biztositania.
Vélenrénye szerint a ."na"rue"ytJitittln;'-r"ii##;ellett
lehetne eá megoldani. Úgy
számolta, hogy 200 e Ft elég i,nn"
u U"t
vagy búcúkor
".ite.i""l"'r"rr*pon,
pt uiáo.iia,ji,r,Jir."ö ez egy
[1f,1;:-",1#::n.íjiflll§.::tő,ég
tiarrio

J;";lj;;; ;

Testület lészérőlhozzászó7ás
nemtörtént,

a

javaslattal egyetért.

[lorváí} Zoltán polgármester: Kéri.
hog1 aki ajavaslattal egyetért. kéz|enntartással
l,oba onkormiinyzat Keoviselő-r..rüi.t ielezze.
nélkül meghoaa az alaÉbi határozalot: s ig.;'r)r""r"la - tanózkodás és ellenizalazat
33 l 20

1

5, ( 111.26.\ h atár o

zat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt,
ho,gy 200.000.-Ft -ot biiottság
á kozség

hel

..rd.;;;;;;

ikopter kiállíró rér t iurur]rararul
t?ú.k=,;;r;i;:'

2015. évi költségvetési tartalék
terhére.
FeIejős: Horváth Zoltán polgiirmester
Hatáíidó: folyamatos

;

8./ Szent

Márton kípolnáértaggódók kérelme
Előterjesztő: Horv.eih Zoltán púgármeste.

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti
a
beérkezett levelet, Lekérte a TAKARNET-bő]
-*','áiJ".-*r*,
rulajdoni lapját a káootnának
a
e, u-ut
a tulajdonosa, hanem a
Somlószőlősi Római Katolik"..
E-;yhár,-;;;;,""?oilt" feléjiik a levelet.
Csuprán
tá.jékoztatásképp hoáa a testület
ere.Éár- áirauáit"
a
nyelyezete,valamint
az
nem
,hogy
is tudják ki akezdeményező, d"l."eiirlao:"l
"j""Jia.-a",
uaurruttut kit kereshetnek meg.
Császár Balázs képviselő: Valóban
a ,,követelem '' szó elég erós, ráadásul nem
is fudják
pontosan mire irányul kérésíik.
Nem is e;léks;ik mi uoit"a tep alaít,
vagyhol
van az eredeti.
Nem az önkorm ányzat megbizásából
késztilt a sé-relm"á Lr*any.

sikos Géza képviselő: Úgy emlékszik a nrostani kép alatt van az eredeti. tehát ana

ráfeste, de hogy mikor és kinek a felhatalmazásából

A testület

lett

azt nem tudja.

a íájékozíatót elfogadja.

9.1 Faaprítő vásárlásáról
Előterjesztő: Horváíh Zoltán polgármester

Horváth zoltán polgármester: lsmerteti az árajánlatot. Igaz, hogy pár éwel ezelőtt starl
'
közfogl. program keretében Devecser gesztorságával koror"r, vásároltak egy apritó
berendezést, de azzal mindig gond van ,egyfelól mindig más önkormtínyzatnát ű mitor

kellene, másfelől mindig van vele valami hiba,mely gazdája sosincs meg.

sikos Géza képviselő: Az ajánlaI alapján ez megfelelő paraméterekkel rendelkezik

elvégzéséhez.

a munka

Horváth zoltán polgármester: Javasolja a faapútó megvásárlását az érajénlaíalapján

584.200,-Ft összegért. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormányzat Képviselő-testülóte 5 igen Jiavazattal tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - meghozta az alábbi hat.irozatot:
3 4 l 20

l 5. (I|L2

6.\

h atár

ozat

Doba Község Önkormrinyzat Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy 584.200-Ft -ot biztosít GLO-W8 típusútraktorra
fuggesáhető faaprító gép vásárlásrlra a 2015. évi

költségvetési tartalék terhére.
képviselő-testesült megbízza a polgáLrmestert
beszerzésével.
Felelős: Horváth Zoltrin polgármester
Hataridő: folyamatos

A

a

gép

10./Polgármester bérezéséről
E|őterjesztő: Papp Zoltán alpo|gármester

PaPP Zoltán alPolgármester: Ismerleti az ügyrendi bizottság ülésénszületett határozaíot,

mely szerint javasoljak a polgármester illetményének 3O%-aJ való eltérítését.A 2011. évi
clxxxx. töryény (kttv.) alapján került megállapításra az alakulő ülésen a polgármester
bére, mely 149.575.,-Ft. A2014. évi LXXXV. törvény 225lL. (1) bekezdése alapjtán a Kttv.
§
224-§ (4) bekezdése alkalmazható a polgármester foglatkoáatási jogviszonyára. ÉLalapltn a
helyettes államtitkár alapilletménye legfeljebb 3O%-ai eltérítheto, igy ossrese., 972.241,-Ét- ra
jön ki összesen. Az 500 fő lakosságszámú településen a főállású polgármester illetménye a
-melyhez
helyettes államtitkrir illetményének20oÁ-a, tehát 1g4.448,-Ft, ,
hozzátartozik a
költségtérítés,mely így 22.436,-Ft-ról 29.167 ,-Fí-ra emelkedne. Javasolja tehát a
polgármester bérének 30%-al való megemelést így bére 194.448,-Ft-ra koltségtérítése
29,167,-Ft-ra emelkedne a holnapi naptól.

sikos Géza képviselő: szinte már el is felejtette, hogy idén ilyen kevés a polgármester bére,
szinte a közmunkásokéval vetekszik a nettója,

7

Császár Balázs kópviselő: Egyetért a képviselőtársával,
Testület részéről hozzászólás nem történt.

PaPP Zoltán aIPolgármester: Kéri, hogy aki ajavaslatával egyetéfi, kézfenltartással jelezze.
Doba OnkormánYzat Képviselő-testülete 4 igen szavazatíal 1 tartózkodással - ellenizavazat
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
35/20l 5. (IIL2ó.) határozat
Doba Község Önkormányzat Képviselő+estülete úgy dönt, hogy
a 6012014. (X. 16.) számú határozaíáí a 201 l . évi CLXXXIX tv.
7i.§ (a) a) bek. , a 224.§ (4) bekezdés és a 2014. évi LXXXV,
töwény 225lL.
bekezdésében foglaltakra tekintettel
módositja a következők szerint:
Hotváth Zoltán (Doba, Kossuth U, 22) főál'lású polgármester
illetményét2015.03.27. napjátől 30%o-a1 megómeli, tehát
194.448,-Ft-ban állapítja meg, költségtéritését 2O15.03.27.
napjátől 29.167 ,-Frban állapítja meg.
Felelős: Horváth Zolüín polgármester
Határidő: folyamatos

§ (l)

Horváth Zoltán Polgármester: Az alpolgámester tiszteletdíja is kapcsolatban áll a helyettes
államtitkár bérével,az abból számitott társadalmi megbízatású polgármester béréneka 7090oÁ közötti összege. A megemelt alapilletmény eredményeképp a tarsadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíja 68.057,-Ft - tól 87.502,-Ft-ig terj;dhet, valamint u'ts%-o,
kÖltségátalány kOtelezó jellegg el ját hozzá. Kéri, hogy aki az alpólgármester tiszteletdíjrírak a
7 O%o-ra íöÍrénő emelésével egyetért, kézferurtartással jelezze.

papp zoltán alpolgármester: Ezúton szóban
és írásban is jelzi, hogy az emelésről lemond,
kéri az a]akuló ülésen elfogadott 30e Ft-os tiszteletdíj érvényben tartását, valamint a
költségátalánl,t nem kívánja igénybe verrrri.

Horváth zoltán polgármester: köszöni a testületnek, valamint alpolgarmester úmak ezt a
hozzáá.llásí. Javasolj a az elhan gzotlak hatar ozaíba foglalását,
Doba ÖnkormánYzat Képviselő-testülete 4 igen szaiazattal- 1 tartózkodáss al - ellenszayazat

nélkül - meghoa a az alábbi határozatoí:

36/20 I 5. (Il 1.26.) halározat

Doba Önkormanyzat Képviselőtestülete Papp ZoláLn Doba,
Kossuth u. 41. szrim alatti lakos alpolgármester tiszteletdíját
2015. 03.27 . napjától Magyarország helyi önkormanyzaturól
szőló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdésében
fogtaltak figyelembevételével a tiirsadalmi megbízatású

polgármester tiszteletdíja 70%-ában, havi 68.057,- Ft összegben
állapitja meg.
Az alpolgármester írásbeli nyilatkozata alapjin a megállapított
tisáeletdíj összegéből 38.057,-Ft-ról lemondott, így tiszteletdíja
30.000,-Ft, azaz harmincezer forinl.
A képviselő{estület az alpolgrirmester részére az Mötv. 80. § (3)

bekezdésében foglaltak szerint 2015.03.27. napjáíól havi
8

Fl összeeű.költségtérítést állapít meg. nrelyről irásbeli
-]9,19|
nJ llatko7ata alapián
lemondott.
Felelős: Horváth Zoltán polgámrestcr
Határidő: folyanratos

l0./ Szociális célúpályázat
Előterjesztő: Hon áíh Zoltán polgármester

Hon'áth

a

polgármester:

lsmeíeti Belügyminisaériunr rendkívüli szociális
.Zoltán
-kitsz".
támogatására kiírt igénylési úttnutató .unalmá'.
tden
lehet benyújtani 04.15.-ig és
08,15,-ig. A tánrogatás ,issza nem rérítendő
fornrájú. az igénl.elheti kinél az adóeróképesseg
nem éri el a lakosokra iutó 32 e Ft-ot. ebbe
oouu u.r.úo'.ik. A trfunogatás a sze.ződjJkotést
kÖvető harmadik hónai utolsó na_pjaig
nusrrr,irr,atj r.r. .Ea el kell számolni vele az EBR42
rendszerben. Javasolja az asti rorauloban is
benl,újtaiii'az igény az eddig
kifizeten tánogatások és az e,lmúlt eu rnarci*Úi.'r"i,i."rU*igi..Í.aá
iaOr""i. Ágl,.[nlU.
r'ételével893 e Ft-ra, Ezen összeg^magába
loglalja uz ist otriztarasi. a gyermekszületési. a
gyógyszerkeretre vonatkozó- a lukusfeno*t
rt isi e-. i."aki"tiri tarogatásokat.

ioisl*u*

"

A testí,ilet a javaslattal egyetért.

Hon,áth zoltán polgármester: Javaso]ja a fenti összegre
a pályázat benyújtását kéri. hogy
aki.a jal
aslattal egyetért. kézfennranással
.ielezze,

onkonnányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal
nólkül * meghoáa az alábbi hatarozatot:
D.oba,

37 l 20 l

-

tartózkodás és ellenszavazat

5. OII.26.| hat ár ozat

Doba Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt,

hogy benyújtja igényéta Belügyminisztéri";Íro, ;
települési,önkormányzatok rendkíWli önkomrányzati
költségvetési trimogatása keretében a rendkívüli ..o"iáli,

üímogatás igényléséhez893,000,-Ft összegre.
Fe]hatalmazza a polgármester a szükseges nyilatkozatok.
igénylések. szerződések aláirására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Hatiiridó: foiyamatos

irlir lo]tárr

11orr
h(,It

l\

eS7l

i

e tl

púlrii]-l.],]estal.

l

kti_rr isgIli-1.-31Lilgi

e,

nvi]l atrr_rs

iiicsót i l rira 45

/,,

lrlrr-l,tlt l.,.lii;ii
g],l
]'rr l:],:LI'l]1

el

szlctilinri

:,

L.

;/ -/

pcrckr-lt

'!.l.

r=>-

