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Készült Doba, tnkormrinyzat Képviselő-testülete 2017' április ll-én 10 oramegtaltott nyilvános üléséről.

ÜIés helye: Polgárrnesteri Hivatal Doba, Kossuth u. 10'

kezdettel

Je|en varrnak: Horváth Zoltán
Papp zoltán
Császát Baltas
Bajczi Norbert
sjkos Géza

porgÍumestel
alpolgiírmeste.

képviseIők

Rendes _ somlai Eszter aljegyző

Lakosság lészéIől megielent: 0

Horváth Zoltán polgáImester| Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja' hogy az 5 fő testületitagból 5 fő megjelent, az iilés határozatképes, azt megnyitia'

Horváth Zoltán polgármesteri Kéri, hogy aki a napilendi pontokkal egyetát'kéz|enntaltással je1ezze.
Doba' onkormányzat Képviselő.testűlete 5 igen szavazattal . ellenszavazat és tartózkodásne]küi a7 alábbi napirendeI |ogadjd e|.
NÁPIREND:
1'lszövetkezet alapítás.fu óI
Előteiesztő: Horváth Zoltán polgármestel
2./ Falunap megszerr'ezésé.ől
Előterjesztő: HoNáth Zoltlirl polgiirmesrel
3./Tájékoztatás a folyamatba; lé;ó üqyekről
Előterjesztő: Horváth Zoltrín polgrirmester

NAP|REND TÁRcr  ALÁs.{

1./szövetkezet alapításáról
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán po|gármester: Ismerteti aZ előterjesztést' melyet Kiss János somlószőlósipolglámestel küldött meg résziikre. Konkrétumokat nem tudni' mely a bztonságos éseredményes miíködést támasztaná aiá- Nem javasolja a betepest az.atai,ulJ a Buiidmaxcorp
szociális szövetkezetbe. Ké a testületet, tegyék mig hozzáizólásaikat'

A testiilet részéról ,kéIdés, hozzászólás nem történt.



HoITáth Zoltán polgármester: Ké aki javaslatával egyetért, kézfenntar!ással jelezze.
Doba Tnko1miinyzat Képviselő.testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és taÍtóZkodás
nélkü1 . meghozta az alábbi határozatot:

31/2017. flV. 11.) határozat

Doba Község onkormányzat Képviselőtestü]ete úgy dönt, hogy
nem kíván be]épni a Buildmaxcorp Szociális szövetkezetbe.
Felelős: Horváth Zoltiíí polgánnestel
Hatfuidő: folyamatos

2./ Falunap megszervezéséről
Előterjesztő: Ilorváth Zoltán polgármester .

Horváth zoltán polgárm€ster: A falunapot augusztus első szombatjára teNezi' amikor a
testvéItelepülést is meghívhatnrák' Az e\őző évl plogram költségéből kiindulva 1,2 mil]ió
ÍbriÍtot gondolt elkülóníteni rá. Ez a fellépőket, kapcsolódó programokat és a vendéglátást is
magába foglalj a.

A testiilet .észéről .kéIdés' hozzászólás nem tödént'

Horváth Zoltán polgármester: Kéri, aki a falunap szervezésére 1'2 miilió folint biáosításá-
val egyetért, kézfenntaltassal j elezze '
Doba onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavMatta] eÍlenszayazat és tartózkodás
nelkül megho,.ta al alábbi határozalol:

32/20|7 ' (.IY. 1|.) határozat

Doba Község onkormányzat Képviselő{estülete úgy dönt, hogy
a 20I,7 ' évi Fallmap szervezésésle 1.200.000'-Ft-ot biáosít a
2017' évi költségvetése terhére.
A képviseó.testület felhatalamza a polgármestefi a kapcsolódó
megrende]ések, szeEődések aláírrására.
Felelős: Horváth Zoltiín polgámestel
Hataridő:2017'08.05.

3'l Tájékoztatás a folyamatban lévő iigyekről
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horyáth Zo|tá!Í| polgármester: Tájékoáatásképp elmondja, hogy a bérlő jelzése alapjrín a
Kilátó épületének hátsó ablakai és ajtaja felújításra szorul' Mível a béIlő lendesen fizet és ez
egy maradandó, nagyobb beruházás, javasolja az önkormányzat által finanszilozd a
munkiílatokat. A következő ülésre kér be fuajánlatokat és visszatéIhetnek e kérdésle.
Felmerült néhány önkományzati tulajdonú mellék utca aszfaltozása. Kér be árajánlatokat, a
következő ülésen ezt is megtáryyalhatják' véleményes szerint 4 millió folint kijrül lesz az fua'

A leslület aja\aslánal egyetén'

Horváth Zoltán polgármester: Az önkolmányzati tulajdonú Honda gépjármű javításra



szorul. Ezen autót a mező& és ő használja. A szerelőmúhely becslése alapján 3oo e Ft lesz ajavítís' Javasolja a 300 e Ft biáosítást ezen kiadásra'

A testtilet Íészéről ,kéIdés, hozzászólás nem töItént.

Horváth Zoltán polgármester: Kéri aki az önkormánvzati
J00 e Fl biztosíusával egyerérl. kezfenntanással je|ezze'
Doba onkormányzat KépviseId-testiiIete 5 igen szavazatta)
nélkül _ meghozta az alábbi haláJozalol'

Horyáth zoltlín polgáÍmestel a
beÍekesáetúe.

HoNáth zolüín
polgármestel

fulajdonú gépjármű javítísiíra a

_ ellenszavazat és taltózkod.ás

képviselő-testiilet nyilvlános ülést 10 óra 30 perckoI

Ii m.f.

3312017 . QY. |l.\ határozat

Doba Község tnkom|ányzat Képviselő-test|ilet€ úgy dönt, hogy
1.9+9Ímj1yzati tulajdonú Honda típusú gépjármú javításár;
300.000,- Ft biáosít a 2017. évi költségvetése te'héIe'
A képviseő-testiilet felhatalamza a polgármestert a kapcsolódó
megrendelések' szerződések aláírásríra.
Felelős: Horváth zoltlín polgármestel
Határidő: folyamatos
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