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I{onáth Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fii testiileti
tagból 5 fó megielen1, az ülés hatrírozatképes' aá megnyitja. A leídkívüli ü]és összehíyását a
pályázati hián}pótlási idő rövidsége indokolta.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetéIt'
kézfenntartlással j elezze'
Doba Ónkormrhyzat Képviselő.testülete 5 i'gen szayazal|a| _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül _ az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:
1./T<tFoP.1.2. 1.vEKoP-1 6 (AsP) pályázat hilín)pótlása
Előterjesáő: Horváth Zoltán polgámestel

NAPIRENI )  TARGYAI ,ASA

1./KÖFoP-1.2.1-vEKoP-16 (ASP) pályázat hiánypótIása
Elóterjesztő: Ilorváth Zoltán polgármester

I{orváth zoltán Dolgármester: A szeptemberben ben}ujtott AsP lendszel kiépítésére
iriányuló páyázatuk hiránypótlást kapott a megküldött előte{esztésben foglaltak alapján. A
szeptembel 14'-én meghozott hatiírozatot vissza kell vonni és helyette ajavasolt taÍtalommal
hozni eg1 újat'

Kérdés. hozzrászó]ás nem volt'



Horváth Zoltán pqlg!4q9$tcllJavasolja az előterjesztésben foglaltak alapjrín
meghozatalát. Kéri aki javaslatával egyetért , kézfenntaúással jelezze.

Doba ontormányzat Képviselő.testillete 5 igen szavazattal ellenszavMat és
nélkül _ meehozta az a|ábbi határozato{:
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6612016. (X' I8.\ h^tározat

Doba Öntormá[yzat képviselő-testülete határozatot hoz
arrnak érdekében, hogy a Somlóvásárhely tnkormányzat
'a Magyarország helyi önkományzatairól szóió 2011'évi
cT-xxxlx. törvény 114. s-ában, illetve a az
önkormányzati ASP rendszerről szóló 25712016 (VIII.3\')
KoÍm. Iendeletében meghatáxozottak szelint . az
önkormányzati ASP lendszelhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza a
Somlóvásárhely Ónkormrínyzat po]gámesterét, hogy az
önkonni1nyzat nevében a KoFoP-l.2.1.VEKoP.16
azonosító jelű .,csatlakoáatási koÍstukció az
önkományzati ASP rendszer országos kiterjesáéséhez',
című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson b€ és a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Doba
onkormányzata nevében és javára.',
Doba Község onl<olmányzat képviselő-testülete az
58 20]r. (lX' l4') s7á!nú hatáfo/alál risszaronja.
Feielős: Horváth Zoltán polgármester
Hatríidő: folyamatos

Horváth Zoltán polgfumestel, a képviselő.testület nyilvrínos ülést 17 óra 15 perckor

belekesáette.

K.m.f.
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