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Jee} 'zők önyv

Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus I4-én 8 óra
kezdettel mjgtartott nyilvános, rendkívrili üléséről.

Ülés helye: Képviselő-testület hivatala
8482 Doba. Kossuth u. 10.

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester
Papp Zo|tán alpolgármester
Bapzi Norbert,
Császár Ba|ázs
Sikos Géza képviselők,

Rendes - Somlai Eszter a|jegyző
S arkadi Tiborné je gy zőkÓnywezeto

Lakosság részérő| megjelent. 0 fő

Horváth Zo|tán po|gármester: Köszönti a megjelent képviselőket, külön köszÖnti a
aljegyzőasszonyI,jegyzőkönywezetőt. A rendkívtili ülés összehívását azúgyben való sürgős
dontési kényszer indokolta. Megállapítja, hogy az 5 testületi tagból 5 fő megjelent' az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ az a\ábbi napirendet fogadja el'
1./ Rendkívüli szociális igénylésről
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

l./ P á|y ázat benyúj tásáról
E|őterj esztő : Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán polgármester: Ismerteti, hogy az év első felében benyújtott szociális
támogatási igényuk elutasításra kerult, ezért most újra benyújtják azt. Számításaik szerint 972

e Ft-ot igényelhetnének' melyből 200e Ft lenne a lakásfenntartási , 12 gyogyszerviselési' 60 e

Ft temetési költségek fedezetére, a fennmaradót a rendkívüli települési támogatásra fordítanák

Javaso lj a határ ozatb a fo g 1 al ni'

Testület a javas|attal egyetért.
1



Horváth Zo|tán polgármester: Kéri, hogy aki a javas|atával egyetért kézfenntartással
jelezze.
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta| - tartózkodás és ellenszavazat
nélkul _ meghozta az a|ábbihatározatot:

61 /2015. (VIII . 14.) határozat

Doba Község onkormányzat Képviselő-testülete úgy dont,
. hogy benyújtja igényét a Belügyminisztériumhoz a

települési önkormányzatok rendkír,'rili önkormányzati
költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális
támogatás igényléséhez 97 2.000,-Ft összegre.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges nyilatkozatok,
igénylések, szerződések a|áír ására.
Felelős : Horváth Zo|tán polgármester
Határidő: folyamatos

Horváth Zo|tán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 8 óra 10 perckor
berekesztette.
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