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Dozmat község Önkormányzata
Dozmat Fiumei út 26.
8/2011. jkv.. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 20-án
megtartott képviselőtestületi ülésről.
Jelen vannak: Horváth Ádám, polgármester, Dankovics Norbert, Róka András Rozmán János
képviselők, Ráczné Paksa Mária körjegyző...
Igazoltan távol: Simon Balázs alpolgármester, mivel távolmaradását bejelentette..
Lakosság részéről: 3 fő..
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapitotta, hogy a testületi ülés
határozatképes, mivel 3 fő képviselő jelen van.
Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Tájékoztató a két ülés között történtekről.
Előadó: Horváth Ádám polgármester
2./ Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról szóló Társulási megállapodás
módositása.
Előadó: Horváth Ádám polgármester
3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Ráczné Paksa Mária körjegyző
4./ Pályázatok megbeszélése.
Előadó: Horváth Ádám polgármester
3./ Különfélék.
A képviselőtestület a napirendeket egyhangulag elfogadta.
1./ napirendi pont tárgyalása
Horváth Ádám polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a két ülés között a
következő fontosabb kiadások történtek: vizjogi létesitési engedély pályázathoz 143 e Ft,
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iskolába bejáró gyerekek bérlet vásárlása 41 e Ft, Isiscom 17 e Ft, festék , drótháló, falábak,
egyéb a temető kerités épitéséhez: 548 e Ft, fakéreg 105 e Ft, virágok 13 e Ft, mécses 6 e Ft,
fükasza javitása 11 e Ft, tisztitószer 6 e Ft.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bartus Adrienn október 3-tól napi 4 órában került
alkalmazásra.
Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy - tárgyalt a Savaria Turizmus Nonprofit KFT-vel a
kerékpárut ügyében. - A Turkey KFT-től megrendelte a keritéscserét. - A rendőrséggel
megállapodást kötött a kamera rendszer ellenőrzésére.
Az Öhm féle perben tárgyalás volt, melyet elnapoltak, a következő tárgyalás várhatóan
novemberben lesz.
Kérte a tájékoztató elfogadását.
A képviselőtestület a napirendek tárgyalását egyhamgulag elfogadta.
2./ napirendi pont tárgyalása:
Horváth Ádám polgármester a Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról
szóló Társulási megállapodás módositását ismertette. Elmondta, hogy Torony község
önkormányzata a házi segitségnyujtás, Vaskeresztes község Önkormányzata a házi
segitségnxyujtás és a jelzőrendszeres házi segitségnyujtáshoz történő csatlakozást kérte, ezért
van szükség a társulási megállapodás módositására.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
64/2011/X.20./ képviselőtestületi határozat:
1. Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról
szóló társulási megállapodásban foglaltak szerint Dozmat
község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja Torony
község Önkormányzatának a házi segitségnyujtáshoz,
valamint Vaskeresztes község Önkormányzatának a házi
segitségnyujtáshoz
és
a
jelzőrendszeres
házi
segitségnyujtáshoz történő csatlakozását.
2. A képviselőtestület a szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapodás
2012. január 1-jei hatállyal történő módositását megtárgyalta
és a módositoptt társulási megállapodást az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert
módositott társulási megállapodás aláiráasára.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

a
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3./ napirendi pont tárgyalása:
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési tervet
elkészitették, azt a képviselők megkapták. Kérte az elfogadását.
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
65/2011/X.20./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyző
Határidő: azonnal és 2012. december 31.
4./ napirendi pont tárgyalása:
1.
Horváth Ádám polgármester a belterületi csapadékvíz elvezetés tárgyában benyujtott
pályázatról adott tájékoztatást és ismertette a határozati javaslatot.
66/2011. (X.20.) képviselőtestületi határozat
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be az alábbi részletek szerint:
-

-

A projekt címe: Dozmat község belterületi vízrendezése
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Dozmat község bel- és részben
külterülete
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 80/31, 80/32, 80/33, 80/34, 80/35,
80/36, 041, 155/20, 155/17, 155/18, 155/19, 43/2, 129/2, 81/2, 181, 087, 078, 78/5, 026/1,
36/16, 039, 36/10, 129/4, 153, 155/13, 155/21, 155/22, 175, 176/7, 80/37, 80/39, 80/27,
80/5, 80/29, 80/30
A pályázati konstrukció száma: NYDOP-4.1.1/B-11
A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési táblával) megegyezően:
113 716 535 Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a
pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 113 716 535 Ft
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és
forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel
megegyezően: összeg: 17 057 480 Ft; forrása: saját forrás
A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a
pályázattal megegyezően: 96 659 055 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében
elkülöníti.
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Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
2.
1. Horváth Ádám polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Leader pályázati
célokat gyüjtött össze, amelyhez ő is adott javaslatot. 7 cél került kialakitásra, amelyekre majd
lehet pályázni.
Javasolja a következő célokra történő pályázati beadást:
-sportöltöző, mellette aszfaltos kosárlabda pálya, füves futballpálya kialakítása.
Ez a pályázat 100 %-os támogatottságú, max. 10 millió Ft-ig lehet beadni, a pályázatírók
már kezdik az előkészítést. A tervezést Piroska László vállalta.
Ismertette a határozati javaslatot és javasolta a pályáztat beadását.

A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:

67/2011. (X.20.) képviselőtestületi határozat
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete úgy
határozott, hogy a Leader pályázat keretében sportöltöző és a
hozzátartozó pályák kialakítására, a szükséges önerő
bioztositásával. oályázatot nyújt be.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Turistaut, gyalogut kialakitása: 4 millió Ft-ig lehet pályázni, 1 millió Ft önerő biztositásával.
A tervezés folyamatban van, Illés Péter szakember segítségével kijelölték az utakat. Kérte a
pályázati beadás elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:

68/2011. (X.20.) képviselőtestületi határozat
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete úgy
határozott, hogy a Leader pályázat keretében turistaút, gyalogút
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kialakítására pályázatot nyujtsanak be, a szükségers önerő
biztositása mellett.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
2. A játszótérre a pályázatot A Dozmatért Egyesület nyujtotta be, melyhez hitel felvétel kell
és ehhez az önkormányzat kezességvállalása szükséges, valamint a költségek fedezetéhez
támogatást bviztosit. Kérte a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:

69/2011. (X.20.) képviselőtestületi határozat
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete úgy
határozott, hogy a Dozmatért Egyesület hitel felvételéhez az
önkormányzat kezességet vállal a hitel összegéig.
A hitel felvételéhez szükséges költségek fedezetéhez az
egyesületnek támogatást biztosit.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

3.Horváth Ádám polgármester ismertette Tóth Gáborné dozmati lakos levelét, melyben a
dozmati 03/3 hrsz-u terület belterületbe vonását kérte. Javasolta a kérelem elutasitását, mert a
rendezési tervben ezen terület belterületbe vonása még hosszu távon sem szerepel. Továbbá a
közmüvek sem biztositottak és az önkormányzatnak fedezet sincsen ezek biztositására. Most
folyik az Öhm László per, éppen a közmüvek magas összegü kialakitása miatt perlik az
önkormányzatok és ezért kérik a vételi ár közel felének a visszafizetését.
A fenti indokok alapján nem javasolta belterületbe vonást.
Ismertette a határozati javaslatot.

A képviselőtestület ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:

70/2011. (X.20.) képviselőtestületi határozat
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Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
a dozmati 03/3 hrsz-u terület belterületbe vonását elutasitja,
mivel ezen terület belterületbe vonása nem szerepel az
önkormányzat rendezési tevében.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
4.Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy Guttman Jenő és Kovács István levélben
kereste meg, hogy a féle teleknél a rendezési terv módosításában a telkek megközelítéséhez
utat jelöljenek ki. A telek tulajdonosa Erdőssy József megengedte, hogy a területén keresztül
járjanak, mivel már ő is ugy vásárolta a területet. Javasolta az érintetteknek, hogy alakitsanak
szolgalmi jogot a bejárásra, amelyet a tulajdonossal előzetesen egyeztessenek. Elmondta,
hogy egy uj út kialakitásának nagyon komoly kitételei vannak, amelyet az önkormányzat nem
is tud felvállalni.
A képviselőtestület 1 tartózkodással, 3 igen szavazattal egyetértett a polgármester
javaslatával, nem támogatják a rendezési tervben az uj út kialakitását, azt javasolják szolgalmi
út kialakitásával megoldani.
5.Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a Vadvirág utca és a Kárpáti tér útépítési
munkáinak terveztetésére kér hozzájárulást. A Vadvirág utcában aszfaltos út kiépítését
vállalta a korábbi képviselőtestület, de nem került megvalósitásra. 4 millió Ft-ot terveztek
2011-re, de ez az összeg nem elégséges, ezért ebben az évben elindulna a terveztetés és
próbálnak pályázatot keresni a kivitelezésre.
A Vadvirág utca és a Kárpáti téri utca kialakítása mintegy 7,5 millió Ft-ba kerülne, a
terveztetését javasolta és ha lesz rá fedezet akkor lehet kivitelezni.
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:

71/2011. (X.20.) képviselőtestületi határozat

Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete a
Vadvirág utca és a Kárpáti tér utépitési tervezésével és
engedélyeztetésével a Fórum West Bt.-t - Szombathely Vályi P.
u. 26.- bízza meg. A vállalási ár összesen: 850.000 Ft.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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6. Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy megkeresésre a kerékpárút pályázattal
kapcsolatban új nyomvonalat javasolt a Savaria Turizmus Nonprofit Kft.-nek.

Több tárgy nem lévén Horváth Ádám polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.

/: Horváth Ádám :/
polgármester

.

/: Ráczné Paksa Mária :/
körjegyző

