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Dozmat község Önkormányzata
Dozmat Fiumei út 26.
5/2012. jkv. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. július 24-én megtartott
képviselőtestületi ülésről.
Jelen vannak: Horváth Ádám, polgármester, Simon Balázs alpolgármester, Dankovics
Norbert, Rozmán János képviselők, Ráczné Paksa Mária körjegyző.
Igazoltan távol: Róka András képviselő.
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 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./ .Általános iskola társasházzá alakítása.
Előadó: Horváth Ádám polgármester
3 / Különfélék.
A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
1./ napirendi pont tárgyalása.
Horváth Ádám polgármester a következőkről tájékoztatta a képviselőtestületet
1. Kiadások:
Dr. Medres ügyvédnek a
csatorna tartozás behajtására
31 750 Ft
virágok
4 000 Ft
koszorú
6 300 Ft
ásó, gereblye, talicska
16 500 Ft
könyvutalvány
6 000 Ft
kavics, cement
14 000 Ft
Helyi értékben megjelenés
30 480 Ft
2. Kitakarítottuk a ravatalozó alatti kripta termet.
3. Felújítottuk a ravatalozó körüli kerítést.
4. Mindkét Leaderes pályázatunk nyert. Öltöző, kosárlabdapálya, focipálya, ill. turistaút.
5. Megnyertük az erdőtelepítéses pályázatot, összesen 5.620 EUR-t, a pályázat utófinanszírozott
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Horváth Ádám polgármester kérte a tájékoztató elfogadását.
A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
2./ napirendi pont tárgyalása:
Horváth Ádám polgármester ismertette a képviselőtestülettel, hogy az általános iskola és a
tornacsarnok társasházzá nyilvánításáról már korábban is volt szó. A társasházzá alapító
okirat elkészült. Kérte a képviselőtestületet, hogy értsenek egyet a társasházzá alapítással és
bízzák meg az alapító okirat aláírásával. Az ezzel járó költségeket Torony Önkormányzata
állja.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
45/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete az
általános iskolát és a tornacsarnokot társasházzá nyilvánítja. A
képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a társasház
alapító okiratát aláírja. Az átalakítás költségeit Torony
Önkormányzata állja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester az általános iskola kapcsán elmondta, hogy augusztus 31-ig a
képviselőtestületeknek dönteni kell az általános iskola további működtetéséről 2013. január 1től kezdődően. Javasolta, hogy most hozzák meg a döntést és olyan értelemben, hogy anyagi
okok miatt a működtetést nem tudják vállalni. A 2013. évi költségvetési törvényjavaslatból
ismertek a megszorítások, pl.: gépjárműadó önkormányzatnál maradó részének csökkentése,
szja helyben részének csökkentése, stb. Ezért a működtetést nem tudják vállalni.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
46/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Képviselőtestülete Dozmat község Önkormányzatának az
általános iskola 2013-tól történő további működtetését,
üzemeltetését nem tudja vállalni. Amennyiben az állami
fenntartás alatt az elkövetkezendő öt évben az iskola bezárásra
kerül / oktató-nevelő munka befejezése / a fenntartó által, úgy
az önkormányzat igényt tart a az általános iskolában lévő
tulajdonrészre.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

3./ napirendi pont:
1. Horváth Ádám polgármester ismertette a Vas Megyei Kormányhivatal XVIII-B-030/1111/2012. számú törvényességi észrevételét. Javasolta annak elfogadását a szükséges
intézkedések megtételével.
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Ismertette a költségvetési rendelet tervezetet és a határozati javaslatokat.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatokat hozta:
47/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a Vas
Megyei KormányhiavatalXVIII-B-030/1-111/2012. számú
törvényességi észrevételét elfogadja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

48/2012. / VII.24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29. §. /3/
bekezdése alapján az alábbiak szerint állapítja meg a Gazdasági
stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV törvény szerinti saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek következő 3 évre várható összegét:
1. Saját bevételek:
2013.
2014.
2015.
8780
8780
8780

2. Adósságot keletkeztető
Ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség: nincs

-

-

-

Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: folyamatos

A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal
megalkotta a 7/2012/VII.25./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 1/2012./II.15-/ önkormányzati rendelet
módosításáról.
Rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.
2.Horváth Ádám polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a dozmati 83 és 84.
hrsz-ú területek vásárolják meg. A tulajdonosokkal már tárgyalt és kérte a felhatalmazást az
adás-vételi szerződés megkötésére. A 83 hrsz-ú területet 60000 Ft-ért, a 84 hrsz-ú területet
pedig 30000 Ft-ért.
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Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
49/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
dozmati 83 hrsz-ú területet 60.000 Ft, még a 84 hrsz-ú területet
30.000 Ft-ért megvásárolja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződések aláírásával.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: folyamatos
3.Horváth Ádám polgármester ismertette az erdőtelepítésre 2 árajánlatot kért be.
Galambos István bruttó 850.600 Ft, míg Erdei Mária 884.000 + áfa összesen: 1.122.680 Ft
összegben. Mindkét árajánlat tartalmában megegyezik. Javasolta Galambos István
megbízását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény , tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
50/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a dozmati 80/39 hrsz-u terület erdőtelepítésével Galambos
István vállalkozó-erdőmérnököt bízza meg.
A megbízás összege bruttó 850.600 Ft.
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a munkák
megrendelésével és aláírásával.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
4,Horváth Ádám polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Szombathelyi
Erdészeti ZRT kezdeményezésére elkészítették Dozmat közjóléti fejlesztési tervét.
Kérte az elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
51/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja
Dozmat közjóléti fejlesztési tervét.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
5.Horváth Ádám polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy 3 sikeres pályázatuk
van,
- turistaút,
- sportlétesítmény,
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- erdőtelepítés.
Mindhárom pályázat utó finanszírozott.
Továbbá szeretnék a Vadvirág utca aszfaltozását elvégezni, erre hitel felvételét javasolta. Az
MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelt 9 millió Ft összegben kívánja igénybe
venni. Jó konstrukciónak tűnik, 6 – 7 %-os hitel költséggel, 5 év futamidővel és 1 év türelmi
időt lehet kérni a törlesztés kezdésére.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény , tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
52/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9 millió
Ft MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelt kívánnak
igénybe venni 5 éves futamidőre, 1 év fizetési halasztással.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hitel
szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

6.Horváth Ádám polgármester javasolta a képviselőtestületnek a bankváltást. 2012.
szeptember 1-től a Savaria Takarékszövetkezettől a Raiffeisen Bankhoz menjenek át. A bank
jobb konstrukciókat tud adni, mint a takarékszövetkezet, ezért javasolta a váltást.
Ráczné Paksa Mária körjegyző: Nagyon rövidnek tartja a váltásra az időt. Az 1 hónap kevés
az átállásra
Horváth Ádám polgármester ígéretet tett, hogy segítséget nyújt az átállásnál.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
53/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete
elhatározta, hogy 2012. szeptember 1-től az önkormányzati
számlavezetéssel a Raiffeisen bankot bízza meg.
A szerződés megkötésével és aláírásával megbízza a
polgármestert.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
7.Horváth Ádám polgármester javasolta a képviselőtestületnek a falugondnoki rendszer
bevezetéséről szóló 11/2012./II.14./ képviselőtestületi határozatot vonja vissza, mivel 2013ban nem lesz támogatás és így nem tudják megvalósítani.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
54/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
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Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
11/2012./II.14./ képviselőtestületi határozatát visszavonja,
amelyben a falugondnoki rendszer bevezetését határozta el.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
7.Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a sportpálya kialakítására 3 árajánlatot kért be.
1. A BIT Közmű KFT Vasszécseny 3.363.000 Ft + áfa
2. Design Bau 2006 KFT Dozmat 3.288.363 + áfa
3. Turkey KFT Dozmat 2.845.000 + áfa összegért.
Az árajánlatok alapján javasolta a Turkey KFT megbízását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény , tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
55/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
sportpálya kialakításával a Turkey KFT Dozmat bízza meg
2.845.000 Ft+ áfa összegért.
A szerződés megkötésével és aláírásával megbízza a
polgármestert.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
8.Horváth Ádám polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a turistaút kialakítására
szintén 3 pályázatot kért be.
1. A BIT Közmű KFT Vasszécseny 3.990..000 Ft + áfa
2. Design Bau 2006 KFT Dozmat 3.851.320 Ft+ áfa
3. Turkey KFT Dozmat 3.620.000 Ft + áfa összegért.
Az árajánlatok alapján javasolta a Turkey KFT megbízását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
56/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
sportpálya kialakításával a Turkey KFT Dozmat bízza meg
3.620..000 Ft+ áfa összegért.
A szerződés megkötésével és aláírásával megbízza a
polgármestert.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
9. Horváth Ádám polgármester a körjegyzői állás 2012. augusztus 1-től szeptember 15-ig
történő helyettesítésével kapcsolatban a következőkben adott tájékoztatást.
Először is köszönetet mondott Ráczné Paksa Mária körjegyzőnek, hogy július hónapra a
felmentés ellenére visszajött és vállalta a munkát.
A körjegyzői pályázat kiírásra került 2012. szeptember 17-től. A helyettesítést addig az
időpontig kell megoldani.
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Dr. Linhárt Gábor pornóapáti körjegyző vállalta a helyettesítést, de a polgármesterek nem
járultak hozzá a megbízáshoz.
Horváth Eszter felsőcsatári körjegyző megbízását etikai okokból nem támogatja és ehhez a
testület sem járul hozzá. Tudott, hogy a Bucsui önkormányzattal a toronyi önkormányzat
iskola ügyben perben áll és kérdés, hogy történne a képviselet illetve az előkészítés ez
ügyben, ha egyszerre mindkét félnek ugyanaz lenne a jegyzője. Betekintést nyerne az
iratokba.
Ezért Kovács György toronyi polgármesterrel egyeztetve és egyetértve kereste meg Dr. Görög
Istvánt gencsapáti jegyzőjét, hogy vállalja el az átmeneti időre a helyettesítést. Ő vállalta és a
polgármestere is hozzájárult. A toronyi polgármester is ezt a javaslatot viszi be a toronyi
testületi ülésre.
Javasolta, hogy a képviselőtestület Dr. Görög István megbízásával értsen egyet 2012.
augusztus 1. és 2012. szeptember 15. között.
Ismertette a határozati javaslatot.
A képviselőtestület ellenvélemény , tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
57/2012./VII. 24./ képviselőtestületi határozat:
Dozmat község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a körjegyzői feladatok 2012. augusztus 1. és 2012. szeptember
15-ig történő helyettesítésével Dr. Görög István gencsapáti
jegyzőt bízza meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Több tárgy nem lévén Horváth Ádám polgármester a képviselőtestületi ülést bezárta.
k.m.f.
/: Horváth Ádám:/
polgármester

/: Ráczné Paksa Mária :/
körjegyző

