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jegyzőkönyve
Készült:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
december 10-én 1300 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.

Ülés helye:
Jelen vannak:

Körjegyzőség Tanácskozóterme, Torony
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 két 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./

Intézményfenntartó társulási megállapodás elfogadása
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az óvodára vonatkozó intézményfenntartó társulási megállapodás
elfogadását ismét napirendre tűztük, mivel az előző ülésen nem volt meg a kellő többség az
elfogadásához. A megállapodást minősített többséggel kell elfogadni. A megállapodás
tervezetét mindenki megkapta, kérem ismét a testületet szavazzon a megállapodás
elfogadásáról.
Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően a képviselő-testület (3 igen 1 nem szavazat) a következő határozatot hozta:
122/2012. (XII.10.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Csicsergő Óvoda
fenntartására vonatkozó Társulási Megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A közoktatási feladatok állami feladattá válása kapcsán szükség van
szintén egy megállapodás elfogadására, ami a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az

önkormányzat között az iskola fenntartására és működtetésére vonatkozóan. A megállapodás
tervezetét a KIK átküldte, azt mindenki látja.
Ismertette a megállapodás tartalmát, majd javasolta 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:
123/2012. (XII.10.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó
Társulással, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló Megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást az önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
a.) Horváth Ádám: A következő előterjesztés a Vasivíz Zrt-vel kötendő Megállapodás a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény szerinti vagyonátadásról. Az
Országgyűlés elfogadta a közműadóról szóló jogszabályt. A közműadó fizetése alól csak az
állam és az önkormányzatok mentesülnek, ez az alapja a vagyonátadásnak. A szolgáltatást
továbbra is a Vasivíz Zrt végzi, de a vagyonelemeket ezen megállapodással visszaadja az
önkormányzatnak.
Ismertette a megállapodás tartalmát, majd javasolta 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:
124/2012. (XII.10.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt-vel, a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonátadásról szóló
Megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást az önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Az önkormányzat nem rendelkezik az önkormányzat vagyonáról szóló
illetve a vagyonnal történő gazdálkodás szabályait tartalmazó rendelettel. Ez kötelezően
elfogadandó rendelet, ezt figyelembe véve elkészült egy új rendelettervezet az önkormányzat
vagyonáról, amit javaslok elfogadni. A rendelet a meglévő vagyonelemeket tartalmazza
forgalomképesség szerinti bontásban, illetve a vagyonnal való gazdálkodás szabályait.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület egyhangú szavazással minősített többséggel (4 igen szavazat)

megalkotta 12/2012. (XII.12.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi
d.) Horváth Ádám: A következő dolog, amiről beszélnünk kell, hogy az eddigiekben a
Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott mozgókönyvtári feladat kikerül a kistérségi
feladatok közül. A továbbiakban az önkormányzat közvetlenül a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Könyvtárral köthet szerződést a mozgókönyvtári feladatok ellátására. A feladat
tartalma ugyanaz, mint az eddigiekben, lényegében a könyvtár biztosítja a könyvtári feladatok
ellátását, az önkormányzat pedig biztosítja a helyiséget.
Javaslom a feladatellátásra vonatkozó megállapodást megkötését a Berzsenyi Dániel
Könyvtárral.
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:
125/2012. (XII.10.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgókönyvtári feladatok
ellátásra - 2013. január 1. napjától - szerződést köt a Berzsenyi Dániel Könyvtárral.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Horváth Ádám:


Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk a korábbi döntésnek
megfelelően 9 millió Ft fejlesztési hitelt hívott le, ezen adósságállományunkat pedig a
Magyar Állam a jogszabályok értelmében átvállalja. Ebből következően év végére
nem lesz hitelállománya az önkormányzatnak.

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1300 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
körjegyző

Horváth Ádám
polgármester
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