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Készü|t: Doba onkormányzat Képviselő.testÍilete 2017. május 4-én 14 óra kezdettel
megtartott nyilvrírros üléséről.

Ü|ós helve: Polgrírmesteri Hivatal Doba, Kossuth u. 10.

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgrírmester
Papp Zo|tán alpolgrírmester
Császrír Ba]r2s
Bajczi Norbert
Sikos Géza kéoviselők

Rendes _ Somiai Esaer a|jegyzó

Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból 5 Íö megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért,
kézfenntartással j elezze.
Doba Önkormanyzat Képviselő-testiilete 5 igen szavazaÍta| - e||enszavazat és tartózkodás
nélkiil _ az alábbi napirendet fogadja el:
NÁPIREND:
1./ A úziközmű vagyon tulajdonviszonyainak rendezése
Előterj esztő : How áth Zo|tin po l gármester
2,/ T itrnogatási kérelmek
Előterjesáó: Horváth Zolttán polgiírmester
3'lSzocirílis étkeztetés szakmai programjanak módosításríról
Előterjesaő: Horváth Zo|tán polgármester

NAPIREND TÁRGYALAsA

1./ A viziközmű vagyon tu|ajdonviszonyainak rendezése
Előterjesztő: Horváth Zo|tán polgármester

Horváth Zo|tán po|gármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozaÍi teNezet
meghozata|át.

A testtilet részéről. kérdés. hozzászó|ás nem történt.

Horváth Zo|tán po|gármester: Kéri aki javaslatával egyetért, kézferntattássa| je|ezze.



Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Lgen szavazallal ' el|enszayazat és tartózkodás
nélkül _ meshoá a az a|ábbi haÍátozatot:

34120|7. N. 04.\ határozat

A Somlószőlős, Doba, oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű.
rendszeren lévó ellátásért felelőstjk a Magyar Energetikai és Közmű-
szabá|yozási Hivataltól kapott VKEFFO 20|.711993-1 (2017) ngyiratszáLÍÍ|i!
levél és a Vksztv. 61/8. $ valamint az 5lG. $ elóírásainak megfelelően
|étrehozték a ''Megálapodás a Somlószőlős, Doba, oroszi, Borszörcsök
ív óvize||átő víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében'' című
megállapodást.
Doba település Önkormányzatrírrak képviselő testülete javasolja, hogy a
Somlószőlős, Doba, oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó víziközmű-rendszer
ellátásért felelőseinek képviseletét' Somlószőlős tnkormrírryzata lássa el.
Az el|átáséÍt felelősök Somlószőlős, Doba, oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó
víziközmű-rendszeren fennalló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv
szerinti értékét és tulajdoni arényát az a|ábbiak szerint rögzítik :
Somlószőlós település nettó könyv szerinti érték:
18.005.779,-Ft 40%
Doba telepüiés nettó könyv szerinti értéke:
13.396.300,-Ft 30%
oroszi település nettó könyv szerinti értéke:
3..131.I49'-FÍ 9%
Borszörcsök település nettó könyv szerinti értéke:
9.518.904.-Ft 21%
Doba település Önkormiínyzatának képviselő-testülete a fentiek alapján
fe|hata|mazza Somlószólős Kozség Önkormányzat Polgármesterét, hogy a
mellékelt ,'Megállapodás a Somlószőlős, Doba, oroszi' Borszörcsök
iv óvíze|látő víziközmú.rendszer ellátásiínak biztonsága érdekében.' című
megálapodásban Somlószőlős önkormányzatot nevezze meg az e||átásérÍ
felelősök közös képviselőjének és a Megríllapodást it1a a|á.
Felelős: Horváth Zoltiírr polgármester
Hataridő:azonnal

2./ Támogatási kérelmek
E|őterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán po|gárm€ster: Ismerteti a két kérelmet. Javasolja az iskola részére megadni
a kért 20.000,-Ft-ot' míg a mentóállomás részére 10.000'.Ft-ot.

A testület részéről' kérdés, hozzászó|ás nem történt.

Horwáth Zo|tán po|gármester: Kéri, aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormanyzat Képviselő.testiilete 5 igen szavazatta| - e||enszavazat és tartózkodás
nélkül - meshoáa az a|ábbi hatarozatot:

3512017. N, 04.\ határozat

Doba Község Önkormiínyzat Képviselő-testülete úgy dönt' hogy
1. a Pápai Tankerületi Központ Noszlopi Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Altalános Iskolát (Noszlop, Sport tér l .)



20.000'-Ft trímogatrásban részesíti a 7. évfolyamos dobai
tanulók tanulmanyújtának támogatása céljából ;

2. az Orszégos Mentőszervezetet (Budapest, Királyhágó u. 70.)
10.000'-Ft-a1 trímogatja az Ajkai Mentőállomás
mentéstechniaki eszközeinek beszezese cé|jábó|

a2017 . évi költségvetése terhére.
A képviselő.testüet| fe|hata|mazza a polgrírmestert a támogatói
szeiződések a|ák ásar a.
Felelós: Horváth Zoltrín polgármester
Hatríridó: folyamatos

3./Szociális étkeztetés szakmai programjának módosításáró|
Előterj esztő: Horváth Zoltán po|gármester

Horváth Zoltán polgármester: Ismerteti az elóte{esáést' Javasolja a hatétrozaÍi tervezet
megtrozatalát.

A testiilet részéről, kérdés, hozzásző|ás nem történt.

Horváth Zo|tán po|gfumester: Kéri, aki javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Doba Önkormanyzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazalÍa| _ e||enszayazat és tartózkodás
nélkül _ mephoáa az alábbi hatarozatot:

3612017, N. 04.| határozat

Doba Község Önkormrínyzat Képviselő{estiilete úgy dönt, hogy
a szociális étkeztetés szakmai programjrínak 2. számú
mellékletét módosítja'
A módosított melléklet a hatrározat mellékletét képezi.
(A 2. szrírnú mellékelt a jegyzőkönyw melléklete.)
Felelős: Horváth Zoltán polgrírmester
Hatríridő: azonnal

Horvát}r Zoltan polgármester a képviseló-testület nyilvános ülést 14 óra 30 perckor
berekesáette.

K. m.f.

HowéúhZo|tán
polgármester

Rendes _ Somlai Esáer
a|jegyzót
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