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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
január 24-én 1400 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert képviselő (3 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
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 (3 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

Vagyonkezelési szerződés kötése a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal
Ea.: polgármester

2./

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
Ea.: polgármester

3./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadására kerülne sor. A szerződés
tervezetét mindenki megkapta. A toronyi iskola épületének használatáról van szó, amiben a
dozmati önkormányzatnak is van egy része. A szerződés értelmében a KIK vagyonkezelésbe
veszi az iskola épületét a benne található ingóságokkal együtt, vagyis oktatási célokra
használja. Javaslom a szerződést az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (3 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
1/2013. (I.24.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtal a Toronyi Általános Iskola (9791 Torony, Petőfi u. 2. szám, hrsz. 100/A/1)
vagyonkezelésére kötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztéssel egyezően
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat
nevében aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A második napirendi pont keretében az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletünk elfogadására kerül sor. A rendelet a költségvetési rendeletünk elfogadásáig
felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A
rendelettervezetet mindenki megkapta, javaslom azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a
javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással minősített többséggel (3 igen
szavazat) megalkotta 1/2013. (II.05.) önkormányzati rendeletét az átmeneti
gazdálkodásról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi
3./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Korábbi testületi ülésünkön új társulási megállapodást fogadtunk el az
óvoda működtetésére vonatkozóan. A jogszabály értelmében Társulási Tanács hoz döntéseket
bizonyos kérdésekben. A Társulási Tanácsra vonatkozóan a megállapodásban rögzítettük,
hogy egy fő tagot Dozmat Község Önkormányzata delegál. Kérek javaslatot, hogy ki legyen
az aki képviseli az önkormányzatot.
A képviselők véleménye az volt, hogy a polgármester képviselje az önkormányzatot a
Társulási Tanácsban, így javasolták Horváth Ádám delegálását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (3 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
2/2013. (I.24.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda Társulási
Tanácsába Horváth Ádám polgármestert delegálja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A 83 és 84 hrsz-ú területek megvásárlása megtörtént, ahogy korábban
döntöttünk erről. Most célszerű lenne ezeket a területeket összevonni, mivel nagyon kicsi
területekről van szó, ezt követően pedig közterületté is kellene átminősíteni. Először akkor
javaslom a dozmati 83 és 84 hrsz-ú területek összevonását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (3 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
3/2013. (I.24.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, az üzleti vagyon részét képező dozmati 83 hrsz-ú, 224 m2 nagyságú területet és a

dozmati 84 hrsz-ú 108 m2 nagyságú területet a benyújtott vázrajz alapján össze kívánja
vonatni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az összevonás érdekében a
szükséges intézkedéseket az önkormányzat képviseletében tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.) Horváth Ádám: Az összevonás után, ahogy elhangzott a 83 és 84 hrsz közterületté
nyilvánítása lenne célszerű. Javaslom, hogy az összevonás után létrejött területet nyilvánítsuk
közterületté.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (3 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
4/2013. (I.24.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő, az üzleti vagyon részét képező dozmati 83 hrsz-ú, 224 m2 nagyságú terület és a
dozmati 84 hrsz-ú 108 m2 nagyságú terület összevonása után létrejött beépítetlen terület
művelési ágú területet közterületté nyilvánítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közterület bejegyzése érdekében a
szükséges intézkedéseket az önkormányzat képviseletében tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Horváth Ádám polgármester:



Földhivatal átvezette a változásokat a korábbi döntésünknek megfelelően.
Az utak tervezése - szintén a korábbi döntésnek megfelelően – elkezdődött.

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1530 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon
Lakics Monika
körjegyző

Horváth Ádám
polgármester
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