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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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Készült:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
április 15-én 1400 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.

Ülés helye:
Jelen vannak:

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Róka András, Dankovics Norbert képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
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./

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében egy önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan értékesítéséről kellene döntenünk. Előtte azonban javaslom, hogy fogadjuk el a
Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést. A viziközmű vagyon önkormányzati
tulajdonba adása megtörtént, viszont az üzemeltetést továbbra is a Vasivíz Zrt fogja végezni,
ezért szükséges szerződés erre vonatkozóan.
Javaslom a szerződést az előterjesztés szerint elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (3 igen 1
tartózkodás szavazat) a következő határozatot hozta:
28/2013. (IV.15.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérletiüzemeltetési szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviseletében
aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b.) Horváth Ádám: Akkor most térjünk rá az ingatlan értékesítés kérdésére. A 80/43-as hrszú telekről van szó, amire lenne egy vevő, Bagdi Károlynak hívják. A terület nagysága 1998
m2 nagyságú, a vételár pedig 6.800 ezer forint lenne. A vételár kifizetése két részletben
történne, egymillió forintot a szerződés aláírásakor foglaló címén, 5.800 ezer forintot pedig
június 15-ig fizetne ki. Az ügyvédi díjat az önkormányzat vállalná, az egyéb költségek pedig a
vevőt terhelnék. Javaslom a terület értékesítését ezekkel a feltételekkel.
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:
29/2013. (IV.15.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező, a Dozmat 80/43 hrsz-ú
ingatlant Bagdi Károly (an.: Földesi Mária, szül.: Debrecen, 1965.10.27., aaj:
8360932379,) 1182. Budapest, Mályinka u. 28. szám alatti lakos részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát összesen 6.800.000,- Ft összegben határozza
meg, melynek megfizetése részletekben történik az alábbiak szerint:
- 1.000.000,- Ft összeg megfizetése az előszerződés aláírásával egyidőben foglaló
jogcímen
- 5.800.000,- Ft összeg megfizetése 2013. június 15-ig.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek az
önkormányzatot terhelik, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi egyéb
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
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A civil szervezetek részére kiírt pályázatunkra két pályázat érkezett. Az
Egyházközség pályázatában 80 ezer forintot igényelne. Ismertette a pályázatban foglaltakat,
majd javasolta az Egyházközség részére a 80 ezer forint pályázati támogatás megállapítását.
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:
30/2013. (IV.15.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközség
(9791 Dozmat, Kárpáti tér 1.) részére pályázata alapján 2013. évre 80 ezer forint
pályázati támogatást állapít meg. A támogatás átadását megelőzően az önkormányzat a
pályázóval támogatási szerződést köt, melynek aláírásával a képviselő-testület megbízza
a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b.) Horváth Ádám: A másik beadott pályázat az Együtt Dozmatért Egyesület pályázata. Ők a
pályázatukban 260 ezer forint pályázati támogatást igényelnének. Mivel a költségvetésünkben
az erre a célra elkülönített keret 320 ezer forint, ezért javaslom maradjunk a kereten belül és
támogassuk az egyesületet 240 ezer forinttal. Ismertette a pályázatban foglaltakat, majd
javasolta a támogatás megállapítását.
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:
31/2013. (IV.15.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Együtt Dozmatért Egyesületet
(9791 Dozmat, Fiumei u. 26.) részére pályázata alapján 2013. évre 240 ezer forint
pályázati támogatást állapít meg. A támogatás átadását megelőzően az önkormányzat a
pályázóval támogatási szerződést köt, melynek aláírásával a képviselő-testület megbízza
a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Amiről még beszélnünk kellene az új lakóterületen az út tervezési
munkáinak elkezdése lenne. Kértem erre árajánlatot. Ez a 80/41 hrsz. Közút útépítési
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítéséről szól összesen 750 ezer forint vállalási díj
ellenében. Javaslom az árajánlat alapján a tervezési munka megrendelését.
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:
32/2013. (IV.15.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Fórum-West Bt (9700
Szombathely, Szigeti K. u. 12/C) vállalkozótól a Dozmat 80/41 hrsz. Közút útépítési
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítését bruttó 750 ezer forint vállalkozói díj
ellenében. A kiadás fedezete az önkormányzat költségvetésének beruházási előirányzata.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a munka
elvégzésére a szerződést az önkormányzat nevében kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Horváth Ádám: A másik ilyen tervezési munka a Vadvirág és Tölgyfa utcáknál parkoló
kialakítására vonatkozik. Ide is útépítési engedélyezési és kiviteli terv elkészítése szükséges.
Az árajánlatot Horváth László adta, a vállalási díja bruttó 50.800,- Ft lenne a tervezési
munkára. Javaslom rendeljük meg az árajánlat alapján a tervezést.
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:

33/2013. (IV.15.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth László tervezőtől a
Dozmat Vadvirág és Tölgyfa utcáknál kialakítandó parkoló útépítési engedélyezési és
kiviteli tervének elkészítését bruttó 50.800,- Ft vállalkozói díj ellenében. A kiadás
fedezete az önkormányzat költségvetésének beruházási előirányzata. A képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a munka elvégzésére a szerződést az
önkormányzat nevében kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Horváth Ádám polgármester:


A közmeghallgatás időpontját áttettük április 23-án 19 órára, mivel nem volt jó az
időpont.

Róka András az avar és kerti hulladék égetésének szabályaival kapcsolatosan kért és kapott
felvilágosítás.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1500 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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