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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
november 8-án 1700 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
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Rozmán János Szabolcs, Dankovics Norbert, Róka András képviselők (5 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből négy megválasztott képviselő és a polgármester
jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

Beszámoló az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról
Ea.: polgármester

2./

Az önkormányzat 2013. évi koncepciója
Ea.: polgármester

3./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében az önkormányzat III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására kerül sor. A meghívóval együtt mindenki
megkapta az írásos előterjesztést. A beszámoló szeptember 30-ig tartalmazza a bevételi és
kiadási előirányzatok teljesítésének mértékét az eredeti illetve a módosított előirányzathoz
képest.
Ezt követően részletesen ismertette a beszámoló tartalmát, adatait, majd javasolta a
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
94/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete az önkormányzat 2012. ¾ed évi gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletekben felsorolt részletezéssel
22.982 ezer Ft bevétellel
20.126 ezer Ft kiadással

elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A Körjegyzőség 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása a következő. A beszámoló mindenki előtt ott van. 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 (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
95/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. ¾-ed évi
gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletekben felsorolt részletezéssel
19.085 ezer Ft bevétellel
18.244 ezer Ft kiadással
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: A Csicsergő óvoda 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló szintén kiküldésre került. Ezzel kapcsolatban is ugyanazt tudom elmondani, hogy
2012. szeptember 30-ig tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat. Látható, hogy itt is
előirányzaton belül gazdálkodik az intézmény, a teljesítések időarányosak, 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 (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
96/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 2012. ¾-ed évi
gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletekben felsorolt részletezéssel
20.821 ezer Ft bevétellel
20.508 ezer Ft kiadással
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Horváth Ádám: A harmadik általunk is fenntartott intézmény, a Toronyi Általános Iskola
2012. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása a feladatunk még. Az
óvodához hasonlóan itt is látszik, hogy az intézmény előirányzaton belül gazdálkodik,
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 (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:

97/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Általános Iskola 2012. ¾ed évi gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletekben felsorolt részletezéssel
50.099 ezer Ft bevétellel
49.319 ezer Ft kiadással
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A második napirendi pont keretében először az önkormányzat 2013. évi
koncepciójának elfogadására kerül sor.
Ismertette a koncepció számadatait. Elmondta, hogy a koncepcióban szereplő számadatokat
még csak terv szinten lehetett meghatározni, hiszen az Országgyűlés a tervezéskor még nem
fogadta el a költségvetési törvényt. A normatívák tekintetében még terv szinten is nehéz volt
gondolkodni, hiszen az önkormányzatok finanszírozása teljes mértékben megváltozik és a
jövő évi adatok egyáltalán nem állnak rendelkezésre, a koncepció is csak a jelenleg ismert
adatok alapján készülhetett el, várható, hogy a költségvetés elfogadásáig nagymértékben
átalakulnak a számok.
A képviselők és a polgármester áttekintették a számadatokat.
Mivel kérdés, egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a 2013. évi koncepciót az
előterjesztés szerint elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
98/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 50.500 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A második a Körjegyzőség 2013. évi koncepciójának elfogadása. Itt
ugyanaz a helyzet, mint az önkormányzatnál. A finanszírozás tekintetében sem és a közös
hivatal tekintetében sem rendelkezünk még elég információval, így a koncepció itt is csak egy
olyan terv, ami nagymértékben át fog még alakulni. Egyelőre a jelenleg ismert tények
ismeretében készült el.
Mivel kérdés, egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a Körjegyzőség 2013. évi
koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
99/2012. (XI.08.) számú határozat:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2013. évi
koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 45.800 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: A harmadik a Csicsergő óvoda 2013. évi koncepciójának elfogadása
lenne. Az óvoda esetében is ugyanaz a helyzet, mint a körjegyzőségnél, nem sok minden
tudunk a jövő évi finanszírozásról. Az elkészült koncepció a jelenleg ismert tényeket és a jövő
év kapcsán eddig ismert tényeket tartalmazza.
Mivel kérdés, egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a Csicsergő óvoda 2013.
évi koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
100/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő óvoda 2013. évi
koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 29.960 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester elmondta, hogy mivel a Toronyi Általános Iskola 2013. január 1. napjától
állami fenntartásba kerül, ezért ezen intézmény tekintetében koncepció már nem készült.
3./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása a III.
negyedéves gazdálkodás számadatainak ismeretében több előirányzat tekintetében is
szükségessé vált. A módosítás azokat az előirányzatokat érinti amikről már korábban volt
döntés.
A polgármester és a képviselők áttekintették a számadatokat.
A rendelettervezet áttekintését követően a polgármester javasolta a rendelet elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a
javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással minősített többséggel (5 igen
szavazat) megalkotta 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) rendelet módosításáról, mely rendelet jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi
b.) Horváth Ádám: Ismét lehetőség van az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
III. tengely Falumegújítás és fejlesztés jogcímére pályázatot benyújtani. A Faluház
felújítására és hozzá kapcsolódóan a 83. hrsz-on egy park kialakítására javasolnám, hogy
pályázzunk. Előzetes tervezői felmérés és költségvetések alapján szükséges lenne a
maximálisan megpályázható összeg igénylése, ami 15.000 e Ft, ehhez társulna 4.050 e Ft
önrész az önkormányzat részéről, ezt a jövő évi költségvetésünkbe terveznénk be. Az önrész
tulajdonképpen az áfa összege, mivel a megnyerhető támogatás az általános forgalmi adóval
csökkentett kiadás. Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot és a költségvetés terhére
biztosítsuk az önrészt.

Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
101/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Miniszter
102/2012. (X.1.) rendelete alapján az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
III. tengely Falumegújítás és fejlesztés jogcímére kérelmet nyújt be, melyben támogatást
igényel a 9791 Dozmat, Fiumei u. 26. szám (hrsz 95), és a Dozmat 83 hrsz-on lévő
Faluház és park fejlesztésére.
A beruházás tervezett bruttó költsége 19.050.000,- Ft, amelyből a tervezett támogatás
15.000.000,- Ft.
A támogatás és a beruházás összköltségének különbözetét, 4.050.000,- Ft-ot Dozmat
Község Önkormányzata saját költségvetéséből biztosítja, melynek fedezete az
önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadások előirányzata.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Korábban már volt szó arról, hogy Geosits Alfréd megvásárolna a
dozmati önkormányzat tulajdonában lévő 131/1 hrsz-ú területből egy részt, mivel kiderült,
hogy a háza és a kerítése egy része átnyúlik az önkormányzat területére. A telekalakítást ő
elvégeztette ennek alapján. Most arról kellene határozni, hogy eladjuk részére a földmérő által
berajzolt 22 m2 nagyságú területet és meg kell határozni ennek vételárát. Mivel mindkét fél
érdeke a területek rendezése, ezért javaslom a 22 m2 terület értékesítését Geosits Alfréd
részére 2.000,- Ft/m2 áron. De szeretném, ha meghatároznánk fizetési határidőnek 2012.
december 15-ét, hogy ne húzódjon el sokáig és mielőbb le tudjuk rendezni. Az ügyvédi és
egyéb költségek természetesen a vevőt terhelik.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
102/2012. (XI.08.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező a Dozmat 131/1 hrsz-ú
beépítetlen területből 22 m2 nagyságú területet Geosits Alfréd (an.: Hóbor Margit, szül.:
Szombathely, 1976.07.13.,) 9791 Dozmat, Kárpáti tér 6. szám alatti lakos részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 2.000,- Ft/m2, azaz összesen 44.000,- Ft, azaz
Negyvennégyezer forint összegben határozza meg, melyet a vevőnek egy összegben az
adásvételi szerződés aláírásakor, legkésőbb 2012. december 15. napjáig kell megfizetni.
3.) Az ingatlan-átruházással kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

d.) Horváth Ádám: Vadvirág utcában folyó fejlesztések során pótmunkák megrendelésére
kell sort keríteni, ami részben közműkiváltásokból adódik. Előre nem lehetett még látni, hogy
erre szükség lesz, ezért csak pótmunka keretében lehet elvégezni a szükséges feladatokat. A
pótmunkák értéke összesen 903.115,- Ft + ÁFA = 1.146.956,- Ft. A pótmunkákat az eredeti
kivitelező, a Magyar Aszfalt Kft végezné. Javaslom a pótmunkák megrendelését és a fedezet
biztosítását a költségvetés terhére.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
103/2012. (XI.08.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Vadvirág utca
útépítési és közműépítési pótmunkáinak kivitelezését 903.115,- Ft + ÁFA = 1.146.956,- Ft
vállalkozói díj ellenében a Magyar Aszfalt Kft-től. A vállalkozói díj fedezete az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének beruházási előirányzata.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1800 órakor
bezárta.
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