
Szám:Dl38l5 12016.

JE GYZ O KONY V

Készült: Doba Önkormanyzat Képviselő-testiilete 2016. április 18.án 8 órai kezdettel
megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

Ü|és he|ve: Bolgrármesteri Hivatal Doba, Kossuth u. 10'

Jelen vannak: Horuáth Zoltán
Papp ZoltÍn
Sikos Géza

polgármester
alpolgármester
képviselő

Rendes _ Somlai Eszter a|1egyző
Sarkadi Tibomé jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását előre jeleáe: Bajczi Norbert és Császar Balrázs képviselők

Lakosság részéről megielent: 0

Horváth Zoltán polgármester: Üdvozli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból 3 ftí megjelent, az ülés hatrírozatképes, azt megnyitja. A rendkívüli ii1és összehívását a
napirendi pontokban való sürgős döntési kényszer indokolta.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért'
kézfenntartással j elezze.
Doba Önkormrányzat Képviselő.testÍilete 3 igen szavazaItal _ el|enszavazat és tartózkodás
nélkül _ az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

1./Temetői j árda felúj ításáról
Előterj esáő : Horváth ZoltÍn polgátmester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Temetői járda fe|újításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán rrolgármester: A március 23.-ai ülésen dcintöttek a tenretői járda
felújításaról és megbíáák a Somép2003 Kft.t a 350 m2 terület térkövezésével. Azonban a
vállalkozó az elmúlt héten jelezte, hogy az önkormiínyzat rosszul mérte fel a területet és
valójában 25m2-e\ több a terület, valamint tuskózás is szükséges a megfelelő minőségű
mirnka elvégzéséhez. Ezek valóban így vanrrak, 1eellenóriáe' Pénteken kiküldésre került a
kiegészítő fuajánlat, mely szerint még 504.950'-Ft lenne a felsorolt munkálatok összege. A



Íendkívüli ülésre azén volt szÍikség, hogy a vállalkozó nekiállhasson a munkálatoknak.
Javasolja a határozatukat módosítani ezen összegre és megbízni a feladatokkal a vríllalkozót.
Kérdés, hozzészó1ás nem volt'

Horváth Zoltán nolgármester: Kéri aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormrányzat Kópviselőtestiilete 3 igen szavazatla| * el\enszavazat és tartózkodrís
nélkÍil _ meshozta az alábbihatáÍozatoti

. 
2812016. ilY. t8.'lhatározat

Doba Község Önkormányzaténak Képviselő-testiilete úgy dönt,
hogy a 21/2016. (III. 23.) hatétrozatát a következők szerint
módosítja: megbízza a Somép2003 Kft.-t árqánlata a|apjul
(képviselő: Kiss Járros Norbert , székhely: Somlószőlós, Rríkóczi
u. 4/A.) az onkormányzati tulajdonú temetői járda és gyalogút
térkövezésével ( 8000'.Ft/m, . 375 m2.) és tuskózási
feladatokkal 3.304'950'.Ft összegben a 2016. éví költségvetés
beruházási kiadási sora terhére.
A Képviselő-testület felhallhatatlan a polgármestert a
sziikséges szerződések, nyilatkozatok aláírásra.
(Az árajanlat és a szerződés teÍyezet a jegyzőkönyv
melléklete.)
Felelős: Horváth Zoltrín polgrírmester
Határidó: 2016.05.27.

Horváth Zo|tán polgarmester a képviselő.testiilet nyilvrínos ülést 8 óra 15 perckor
berekesÍette.

K.m.f.
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Rendes _ Somlai Esáer

a|jegyző
HowáúhZo

Szlottáné Edina


