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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jegyzőkönyve
Készült:
Ülés helye:
Jelen vannak:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
június 28-án 1000 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
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./
2./
3./

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Ea.: polgármester
A Csicsergő Óvoda Társulási Megállapodásának módosítása
Ea.: polgármester
Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A település helyi esélyegyenlőségi programja elkészült. Ez a dokumentum a
jogszabályok értelmében szükséges ahhoz, hogy a település pályázni tudjon. A program
tartalmazza a hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében
teendő intézkedéseket, a célcsoportokra vonatkozó adatokat és a településre szabott
lehetőségeket az esélyegyenlőség biztosítására. A programot Pold Eszter, a Torony Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársa készítette el, aki az adatok kigyűjtésén kívül a helyben
működő szervezetekkel együtt az intézkedési tervet is kidolgozta. A program és a terv
hosszabb távra tartalmazza a teendőket. Rendkívül alapos munkát végzett, ennek
eredményeképpen készült el a program, amit javaslok elfogadni.
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:
54/2013. (VI.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dozmat Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézkedések végrehajtása
érdekében a végrehajtásért felelős személyekkel a program tartalmát ismertesse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A Csicsergő Óvoda fenntartására alakult intézményfenntartó társulás
Társulási Megállapodásának módosításával kapcsolatban kérem a jegyzőt ismertesse a
módosítás lényegét.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a társulás a jogszabályok értelmében 2013. július 1.
napjától önálló jogi személyiségű társulásként működhet tovább. Ehhez szükséges a társulás
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése, ezt követően a társulás a NAV-tól adószámot
kap, bankszámlát nyit és önálló költségvetéssel fog rendelkezni. Az irányító szerve a
Társulási Tanács, amely már tavaly megválasztásra került. A törzskönyvi bejegyzéshez a
Társulási Megállapodás módosítására van szükség, mivel nem tartalmaz minden olyan adatot,
ami a bejegyzéshez szükséges.
Horváth Ádám: Javaslom a módosítást 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 (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
55/2013. (VI.28.) számú határozat:

1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csicsergő Óvoda
fenntartására szóló” Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
1. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően efogadja.
2.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Csicsergő Óvoda
fenntartására szóló” Intézményfenntartó Társulás - a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodását az előterjesztéssel egyezően
elfogadja.
3.) A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a törzskönyvi bejegyzéshez
szükséges feladatokat végezze el.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
3./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 2013. április 17-én lépett hatályba.
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a hatálybalépéstől számított 60
napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár
létrehozásának lehetőségével.
Lakics Monika jegyző ismertette a kormányrendeletben foglaltakat, az értéktár
létrehozásával kapcsolatos teendőket, kötelezettségeket.
Horváth Ádám ezt követően javasolta, hogy Dozmat település a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével ne éljen, mivel ez nagyon nagy feladat, ezt helyben megoldani
nehéz lenne. A helyi értékek bemutatását más módon oldja meg a képviselő-testület.
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:

56/2013. (VI.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 114/2013. (IV.16.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint települési értéktárat létrehozni nem kíván. A település
értékeinek bemutatását más módon oldja meg a képviselő-testület.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1200 órakor
bezárta.
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