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Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
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./
2./
3./
4./

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása
Ea.: polgármester
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Ea.: polgármester
A temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadása
Ea.: polgármester
Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének elfogadására kerül sor.
Ismertette a rendelettervezet adatait. A képviselők részletesen áttekintették az előterjesztést és
megbeszélték a végleges költségvetés számadatait. Elmondta, hogy az állami támogatás
összege lényegesen lecsökkent, a gépjárműadó egy részét az állam elvonja. A kiadások
tekintetében emiatt csökkenő mértékű tervezés volt lehetséges.
Ezt követően javasolta a költségvetést az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (5 igen szavazat) megalkotta 2/2013.
(III.05.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, mely
rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletének módosítása a következő teendőnk. A rendelet melléklete tartalmazza az
önkormányzat által ellátott szakfeladatokat, ebben történt változás, a rendeletmódosítás ez
alapján készült el.

Ismertette a rendelettervezetet majd javasolta azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (5 igen szavazat) megalkotta 3/2013.
(III.05.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely
rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről egy új rendelet készült. A
korábban elfogadott rendelet több pontban is elavult, illetve a sírhelyek árainak felülvizsgálata
is indokolt volt.
Ismertette a rendelettervezetet majd javasolta azt az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (5 igen szavazat) megalkotta 4/2013.
(III.05.) önkormányzati rendeletét a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről,
mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Még tavaly októberben hoztunk két testületi határozatot, ami nem
valósult meg. Két telek eladásról volt szó. A 81/2012. (X.11.) és a 82/2012. (X.11.) képviselőtestületi határozatokról van szó. Ezeket a határozatokat kérem visszavonni, mivel a
későbbiekben lehetséges, hogy új vevőket találunk rájuk.
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:
9/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 81/2012. (X.11.) számú és a
82/2012. (X.11.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A háziorvossal kötött szerződésünk felülvizsgálata a következő feladat.
Az alapszerződés néhány pontját érinti a módosítási javaslat, amit jogszabályváltozások
indokolnak.
Lakics Monika jegyző ismertette a módosítást.
Ezt követően Horváth Ádám kérte az előterjesztést 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:
10/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr Sudár Zsuzsanna háziorvossal
kötött háziorvosi vállalkozási szerződés a háziorvosi szolgálat területi ellátására I. számú
módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Az önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadása lenne a következő
feladat. A terv a kötelező napirendi pontokat tartalmazza, amennyiben van kiegészítés vagy
más javaslat azt természetesen figyelembe vesszük.
Horváth Ádám kérte a munkaterv 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:
11/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
munkatervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Horváth Ádám: A következő az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének
elfogadása lenne. Az elkészült terv tartalmazza szolgáltatás megrendelés tekintetében a
szilárdhulladék szállítására kiírandó közbeszerzést, hiszen a szerződésünk a SZOVA-val
lejárt, az idei évben újra kell pályáztatni a szolgáltatás elvégzését.
A képviselők áttekintették a tervet, majd a polgármester ezt követően javasolta azt 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 (5 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
12/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e.) Horváth Ádám: A Vasivíz Zrt megküldte a 24384/2004. számú, a Szombathely – Kőszeg
regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű
létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító
bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41. számú módosított
létesítményjegyzékeit elfogadásra.
Kérem azt 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:

13/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24384/2004. számú, a
Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati
tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz
átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 40., 41.
számú módosított létesítményjegyzékeit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított melléklet aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
f.) Horváth Ádám: A 80/46 hrsz-ú területből lehetne kialakítani egy telket, amire lenne most
vevő. Ez egy 2000 m2 nagyságú telek lenne, az árat pedig 5.000,- Ft/m2 összegben javaslom
meghatározni. A vevő - Dr Kelemen Péter – ezt az árat elfogadja. A megegyezés alapján a
teljes vételárat részletekben fizetné meg úgy, hogy 4 millió forintot az előszerződés
aláírásával egyidőben foglaló jogcímen, a fennmaradó 6 millió forintot pedig 15 hónap alatt
havi 400 e Ft-os részletekben. A telekalakítás költségei a vevőt terhelnék, az önkormányzat
vállalása pedig az, hogy a teljes vételár kiegyenlítését követő 24 hónapon belül a telek
megközelítését utcáról illetve a telekhez a víz, szennyvízcsatorna, gáz, áramellátás
közműveket kialakítja. Javaslom ez alapján meghozni az eladásról a határozatot.
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:
14/2013. (III.04.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező, a Dozmat 80/46 hrsz-ú
területből kialakítandó 2000 m2 nagyságú építési telket Dr Kelemen Péter (an.: Dr
Péntek Anna, szül.: Nagykanizsa, 1975.03.19., aaj: 8395231563,) szombathelyi lakos
részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 5.000,- Ft/m2, azaz összesen 10.000.000,- Ft
összegben határozza meg, melynek megfizetése részletekben történik az alábbiak
szerint:
- 4.000.000,- Ft összeg megfizetése az előszerződés aláírásával egyidőben foglaló
jogcímen
- 6.000.000,- Ft összeg megfizetése 15 hónap alatt 400 e Ft/hó összegű
részletekben történik. Az első részlet esedékessége a végleges szerződés
aláírását követő hó 10. napja, ezt követően minden hónap 10. napja.
A kialakítandó telek megközelítését utcáról, a telekhez a víz, szennyvízcsatorna, gáz,
áramellátás közműveket az önkormányzat a teljes vételár kifizetését követő 24 hónapon
belül kiépíti. A telekalakítás költségei a vevőt terhelik.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

g.) Horváth Ádám: A Lovas utca szennyvízelvezetési munkáinak tervezési és engedélyezési
munkáira kértem árajánlatot. A Szemes és Fia Kft által adott árajánlat alapján a munka díja
350 e Ft + Áfa lenne. Javaslom, hogy rendeljük meg a tervezési munkák elvégzését az
árajánlatban foglalt vállalkozói díj ellenében.
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:
15/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Szemes és Fia Kft-től
(9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) a Dozmat, Lovas utca szennyvízelvezetési
munkáinak tervezési és engedélyeztetési munkáinak elvégzését 350.000,- Ft + Áfa
összegű vállalkozási díj ellenében. A vállalkozási díjat az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének felhalmozási előirányzata tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
h.) Horváth Ádám: A Tölgyfa utca és a Vadvirág utca által behatárolt terület, az új telep
ivóvíz és szennyvízelvezetési munkáinak tervezési és engedélyezési munkáira is kértem
árajánlatot. Szintén a Szemes és Fia Kft ajánlatát javaslom elfogadni, ami alapján a
vállalkozási díj 335 e Ft + áfa lenne.
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:
16/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Szemes és Fia Kft-től
(9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) a Dozmat, Tölgyfa utca és Vadvirág utca által
határolt új telep ivóvíz és szennyvízelvezetési munkáinak tervezési és engedélyeztetési
munkáinak elvégzését 350.000,- Ft + Áfa összegű vállalkozási díj ellenében. A
vállalkozási díjat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási előirányzata
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
i.) Horváth Ádám: A többcélú társulás további működéséről döntést kell hozni. Még tavaly
kértük, hogy bizonyos feladatokat a társulás keretében szeretnénk ellátni. Ez nekünk előnyös,
mivel így anyagilag sokkal jobban jön ki az önkormányzat. Javaslom, hogy a korábbi
döntésünkben szereplő feladatok - egészségügyi alapellátás keretében központi orvosi
ügyeleti ellátás megszervezése, koordinálása; szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátása; a belső ellenőri feladatok ellátása; kulturális, közművelődési tevékenység –
továbbra is a társulás keretében legyenek ellátva.
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:

17/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása átalakulás utáni további működését és kéri a következő feladatok
társulásban történő ellátását kéri:
Elsődleges feladatként: egészségügyi alapellátás keretében központi orvosi ügyeleti
ellátás megszervezése, koordinálása; szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátása; a belső ellenőri feladatok ellátása; kulturális, közművelődési
tevékenység ellátása.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghozott döntésről – a
képviselőtestületi határozat megküldésével – értesítse a Társulást 2013. március 31-ig.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
j.) Horváth Ádám: Az elfogadott költségvetésünkben a helyi civil szervezetek támogatására
egy összeget különítettünk el. A költségvetés alapján a civil szervezetek részére pályázat
kiírása szükséges. A pályázati kiírás elkészült, javaslom azt 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:
18/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek számára
pályázatot ír ki a költségvetésében elkülönített keretéből támogatás elnyerésére az
előterjesztett pályázati kiírás szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
k.) Horváth Ádám: A sportpálya öltözőjének kivitelezésére is kértem három árajánlatot. Ez
már egy nyertes pályázatunk, már csak a kivitelezés van hátra. Az ajánlatok közül a DesignBau 2006 Kft ajánlata a legkedvezőbb. Ismertette az árajánlatokat, majd javasolta annak
alapján a kivitelezési munka megrendelését 7.918.976,- Ft bruttó vállalási áron megrendelni.
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:
19/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Design-Bau 2006 Kfttől (9791 Dozmat, Pinkafői u. 9.) a dozmati sportpálya öltözője kivitelezési munkáinak
elvégzését 6.235.414,- Ft + áfa, összesen 7.918.976,- Ft vállalási áron. A kivitelezési
munkák fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási előirányzata,
részben pedig pályázati támogatás.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

l.) Horváth Ádám: Az utolsó pont amiben döntenünk kell az óvoda kérése lenne. Kérik a
nyári zárva tartás engedélyezését 2013. július 22-től augusztus 30-ig. Ez alatt az idő alatt
végeznék el a karbantartási munkákat és a dolgozók ekkor vennék ki az éves szabadságukat.
Javaslom a zárva tartás engedélyezését.
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:
20/2013. (III.4.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Csicsergő Óvoda 2013.
július 22. és 2013. augusztus 30. közötti időszakban történő zárva tartásához az
intézmény éves karbantartási munkáinak elvégzése érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Horváth Ádám polgármester:


A falunap időpontját javaslom idén 2013. június 29-ére tenni.

A képviselők ezzel egyetértettek.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1530 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

Kimutatás
a 2013.03.04-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

A rendelet címe

A rendelet
hatályba lépése

Módosított rendelet címe, száma

Hatályon kívül helyezett
rendelet címe, száma

Kód

1.

2/2013. (III.05.)
önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013.03.06.

______________________

Az átmeneti gazdálkodásról
szóló 1/2013. (II.05.) rendelet

B1

2.

3/2013. (III.05.)
önkormányzati rendelet

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.03. 06.

______________________

A1

3.

4/2013. (III.05.)
önkormányzati rendelet

A temető fenntartásáról és a temetkezés
rendjéről

2013.03. 06.

A Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
szóló 11/2012.
(XII.17.) önkormányzati
rendelet
______________________

A
temetőkről
és
a
temetkezésről szóló 7/2005.
(IV.28.) rendelet

I6

1.

9/2013. (III.4.) számú határozatot

A határozat száma

Kód
Z1

2.

10/2013. (III.4.) számú határozatot

K1

3.

Z1

4.

11/2013. (III.4.) számú határozatot
12/2013. (III.4.) számú határozatot

5.

13/2013. (III.4.) számú határozatot

D7

6.

14/2013. (III.4.) számú határozatot

D7

7.

15/2013. (III.4.) számú határozatot

Z1

8.

16/2013. (III.4.) számú határozatot

Z1

9.

17/2013. (III.4.) számú határozatot

E16

10.

18/2013. (III.4.) számú határozatot

A15

11.

19/2013. (III.4.) számú határozatot

Z1

12.

20/2013. (III.4.) számú határozatot

J4

Z1

