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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
október 26-án 1000 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Körjegyzőség Tanácskozóterme, Dozmat
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert, Róka András képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből három megválasztott képviselő és a polgármester
jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

Megállapodás elfogadása a járási hivatalok kialakításához
Ea.: polgármester

2./

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötése
Ea.: polgármester

3./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében a Vas Megyei Kormányhivatallal kötendő
– a járási hivatalok létrehozásáról szóló – megállapodás elfogadására kell sort kerítenünk.
2013. január 1. napjától létrejönnek a járások, feladatok kerülnek átadásra a járás részére, a
feladatellátáshoz pedig át kell adni a vagyont is. A megállapodás mellékletei tartalmazzák a
járási hivatal részére átadandó létszámot és eszközöket. A körjegyzőség dolgozói közül két fő
átadását tartalmazza a megállapodás, továbbá a két fő munkaeszközeit, számítógépet,
íróasztalt, széket stb. Bizonyára mindenki tudja, hogy ez most országosan mindenhol így
zajlik. Ezen kívül egy helyiséget kell biztosítani a járási hivatalból a körjegyzőségen
ügyfélfogadást tartó személy részére. Mivel az ingatlan Torony Község Önkormányzata
tulajdona, az eszközök pedig a körjegyzőségben használatosak, ezért úgy gondolom, hogy a
dozmati képviselő-testület részéről ez a döntés inkább csak formalitás. Erről a megállapodástervezetről beszéltünk a Toronyi polgármesterrel és ő jelezte, hogy a toronyi képviselőtestület az átadandó létszám tekintetében szeretné, ha megpróbálnánk még egyeztetni. Emiatt
is úgy gondolom, hogy a jelenlegi létszám megtartásáért meg kellene próbálni a
Kormányhivatallal egyeztetni, vagyis a megállapodás elfogadását javaslom, de azzal, hogy az
átadandó létszám tekintetében a polgármesterek próbáljanak meg a Vas Megyei
Kormányhivatallal egyeztetni, amennyiben nem szükséges a létszám átadása, úgy létszám

átadására ne kerüljön sor. A magam részéről a megállapodáshoz egyéb hozzáfűznivalóm
nincs, az előterjesztést mindenki részére elküldtük, javaslom azt az elhangzottaknak
megfelelően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
86/2012. (X.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról szóló
megállapodást a mellékletnek megfelelően elfogadja azzal, hogy kéri a polgármestert,
hogy az átadandó létszámok tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjával egyeztessen és amennyiben lehetséges létszámátadásra ne
kerüljön sor. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
egyeztetésnek megfelelően kialakult végleges változatának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Második napirendi pont keretében Szombathely Megyei Jogú Várossal
kötendő megállapodás elfogadására kerülne sor. A megállapodás lényege, hogy a város
szeretne benyújtani egy pályázatot az Új Széchenyi Terv keretében, mely pályázat
segítségével az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési
tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása” című programját valósítaná
meg. Az együttműködés anyagi teherrel az önkormányzat részére nem jár, viszont az AGÓRA
Szombathelyi Kulturális Központ fejlesztése Dozmat számára is hasznos lenne, előnyökkel
járna. Javaslom a megállapodás elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
87/2012. (X.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szombathely Megyei Jogú Várossal
együttműködési megállapodást köt az előterjesztéssel egyezően. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást az
önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A következő hulladékgazdálkodási társulás 2012. évi I. féléves
munkájáról szóló beszámoló elfogadása lenne. A beszámoló anyagát a meghívóval együtt
kiküldtük, mindenki átnézte. Javaslom a beszámoló elfogadását.

Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
88/2012. (X.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2. pontja
alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2012. I. félévi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás a társulási megállapodás módosítását kéri, mivel Szentpéterfa község csatlakozni
szeretne a társuláshoz. Úgy gondolom, a csatlakozás számunkra hátránnyal nem jár, esetleg
előnyökkel járhat. Javaslom a csatlakozás támogatását, a társulási megállapodás
módosításának jóváhagyását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
89/2012. (X.26.) számú határozat:
1. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatási és
gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapodás módosítására vonatkozó
javaslatot megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy Szentpéterfa Község Önkormányzata
2013. január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vegye.
2. A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatellátásról
szóló társulási megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása szintén elküldte
beszámolóját a 2012. évi tevékenységéről. A beszámolót kiküldtük a meghívóval együtt, azt
mindenki áttanulmányozta. Javaslom a beszámoló elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazat) a következő határozatot
hozta:
90/2012. (X.26.) számú határozat:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Kistérség Többcélú
Társulása 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztéssel egyezően
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Horváth Ádám: Az elkészült fejlesztések indokolják, hogy annak érdekében, hogy
biztonságban tudjuk a település értékeit helyezzünk ki térfigyelő kamerát közterületre,
konkrétan a játszótérhez. Kértem árajánlatot a kamera és a hozzá kapcsolódó eszközök
vonatkozásában a SIBA Hungária Biztonsági és Szolgáltató Kft-től. Az árajánlat alapján a
teljes rendszer 374.130,- Ft + ÁFA lenne, a vállalkozó 24 hónap garanciát ad. A rögzítés az
önkormányzati épületben lenne. Javaslom, hogy rendeljük meg a rendszert az árajánlat
alapján.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazat) a következő határozatot
hozta:
91/2012. (X.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SIBA Hungária Biztonsági és
Szolgáltató Kft árajánlata alapján megrendeli a vállalkozótól a játszótérhez
kihelyezendő kamerarendszert az árajánlatban foglaltak szerint. A vállalkozói díj
összege összesen 374.130,- Ft, melynek fedezete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének város és községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadások előirányzata.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kamera-rendszert a vállalkozótól
rendelje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e.) Horváth Ádám: Még a játszótérhez szeretném javasolni egy ivókút beszerzését, mivel
erre igény is mutatkozott, illetve mindenképpen célszerű lenne kihelyezni. Erre is kértem
árajánlatot, ez egy nyomógombos ivókút lenne, amit nem lehet nyitva felejteni, csak addig
folyik a víz, amíg a nyomógombot tartják. Ennek ára 110 ezer forint/db lenne. Javaslom, hogy
rendeljük meg az ivókutat.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazat) a következő határozatot
hozta:
92/2012. (X.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendel az elkészült játszótér
területére egy darab ivókutat 110.000,- Ft/db áron. Az ivókút értékének fedezete az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének város és községgazdálkodás szakfeladat dologi
kiadások előirányzata. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ivókutat
rendelje meg és a kihelyezéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

f.) Horváth Ádám: Még a játszótérre szeretnék egy mobil tűzrakóhelyet kihelyezni. Erre is
van árajánlat, ennek alapján a grillasztal, grillrács, bográcstartó és 4 db pad összesen
186.000,- Ft-ba kerülne. Javaslom rendeljük meg a tűzrakóhelyet.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen szavazat) a következő határozatot
hozta:
93/2012. (X.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendel az elkészült játszótér
területére egy darab mobil tűzrakóhelyet 186.000,- Ft/db áron. A mobil tűzrakóhely
értékének fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének város és
községgazdálkodás szakfeladat dologi kiadások előirányzata. A képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy a mobil tűzrakóhelyet rendelje meg és a kihelyezéséről
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Róka András képviselő:


Játszótérre a patak mellé jó lenne egy labdafogó kerítést elhelyezni a kosárlabda pálya
mellé.

Horváth Ádám polgármester:



Egyetértek, de ez nem olcsó dolog, most nem fér bele a költségvetésbe szerintem már, a
későbbiekben viszont mindenképpen visszatérünk rá és folytatjuk ott a fejlesztéseket.
Ezt követően a polgármester részletesen ismertette az elmúlt időszak kiadásait.

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1200 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
körjegyző

Horváth Ádám
polgármester

Kimutatás
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