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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
október 31-én 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./

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzat 2013.
3/4 negyedéves beszámolójának elfogadása
Ea.: polgármester

2./

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzat 2014. évi
koncepciójának elfogadása
Ea.: polgármester

3./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az önkormányzat által fenntartott intézmények közül elsőként az óvoda
beszámolójának elfogadására kerül sor. A beszámoló elkészült, azt mindenki megkapta. A
számadatokból látszik, hogy időarányosan előirányzaton belül gazdálkodtak az intézményben.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy szeptember 1-től egy jelentősebb béremelés történt a
pedagógus béreket illetően. A beszámoló szeptember 30-ig tartalmazza az adatokat, így az
emelés egy havi hatása látszik a számokon. Az emelés fedezetére külön állami támogatás van,
ezért mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében módosítani kell majd az intézmény
költségvetését.
Horváth Ádám: Javaslom a beszámoló 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:

98/2013. (X.31.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda 2013.
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztéssel egyezően
22.573 ezer Ft bevétellel
21.470 ezer Ft kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A másik intézményünk a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal,
amelynek a beszámolóját szintén mindenki kézhez kapta. Itt is látszik, hogy takarékos
gazdálkodás folyik, főleg a dologi kiadások terén az időarányos előirányzatnál jóval kevesebb
kiadás volt.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a hivatal beszámolójában a személyi juttatások
előirányzatának teljesítése mindenképpen változni fog, mivel három fő januári bérét még nem
tartalmazza a teljesítés adat, de mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások
tekintetében év végéig is előirányzaton belül marad az intézmény gazdálkodása.
Horváth Ádám megköszönte a takarékos gazdálkodást és javasolta a beszámoló 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:
99/2013. (X.31.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztéssel
egyezően
21.045 ezer Ft bevétellel
19.647 ezer Ft kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról is elkészült a
beszámoló. Látszik a számokon, hogy a telekértékesítések miatt az eredetileg tervezetthez
képest jóval nagyobb a bevételünk. Ez mindenképpen jó. A fejlesztési kiadások miatt viszont
a kiadásaink is nagyobbak, hiszen ezeket az összegeket fejlesztésekre fordítjuk. Más jellegű
kiadásokban pedig időarányosan megtakarításaink vannak. Most háromnegyedév végén 15
millió forintos készpénzállományunk volt, ami szintén jó. Javaslom a beszámoló 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:
100/2013. (X.31.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztéssel egyezően
49.743 ezer Ft bevétellel
34.534 ezer Ft kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A 2014. évi koncepciók is elkészültek. Kérem a jegyzőt, hogy ismertesse
az anyagot, először az óvoda koncepcióját.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy április hónapban már fogadott el a képviselő-testület
egy koncepciót az akkor hatályos jogszabályi szövegnek megfelelően. A jogszabály
időközben megváltozott, jelenleg október 31. a koncepció elfogadásának időpontja. Mivel
áprilisban még számadatok nem voltak ismertek, ezért mindenképpen célszerűnek tartja egy
új koncepció elfogadását. A jelenlegi anyag már a költségvetési törvény tervezete alapján és
az ismert kiadási tényezők ismeretében készült. A költségvetési törvénytervezetben foglalt
számadatokkal és a várható kiadásokkal számolva jelenleg azt mutatják az adatok, hogy a
hivatal és az óvoda tekintetében várhatóan nem lesz szükség az állami támogatás
önkormányzati kiegészítésére a jövő évi működéshez. Az elkészült anyag még természetesen
nem a végleges költségvetés, csak előzetes koncepció.
A képviselők áttekintették a számadatokat.
Horváth Ádám javasolta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2014. évi koncepciójának 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:
101/2013. (X.31.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda 2014.
évi koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 31.291 ezer Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A hivatal 2014. évi koncepciója lenne a következő. Kérem a jegyzőt,
hogy ismertesse az anyagot.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a hivatal esetében is elmondható, hogy a számadatok
alapján a 2014. évben az állami támogatás fedezni fogja a kiadásokat, így nem lesz szükség
önkormányzati kiegészítésre. Az elkészült anyag még természetesen itt sem a végleges
költségvetés, csak előzetes koncepció.
A képviselők áttekintették a számadatokat.
Horváth Ádám javasolta a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepciójának
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:
102/2013. (X.31.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 38.976 ezer Ft főösszeggel
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

c.) Horváth Ádám: A hivatal 2014. évi koncepciója lenne a következő. Kérem a jegyzőt,
hogy ismertesse az anyagot.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a hivatal esetében is elmondható, hogy a számadatok
alapján a 2014. évben az állami támogatás fedezni fogja a kiadásokat, így nem lesz szükség
önkormányzati kiegészítésre. Az elkészült anyag még természetesen itt sem a végleges
költségvetés, csak előzetes koncepció.
A képviselők áttekintették a számadatokat.
Horváth Ádám javasolta a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepciójának
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:
104/2013. (X.31.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 34.360 ezer Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az egyebek napirendi pont keretében először egy határozatunk
visszavonásáról kellene dönteni. Az elmúlt ülésen hoztunk egy döntést, hogy hozzájárulunk a
0147/11 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához. A határozatot már egyszer 2011-ben is
meghozta a képviselő-testület, csak akkor a földhivatali átvezetés elmaradt. A múlt ülésen
meghozott határozat szövege a 2011-ben meghozott határozat szövegével egyezett meg,
viszont időközben ez már nem fedte az igénylés okát. A tulajdonos jelezte, hogy nem
beépíteni szeretné a területet, hanem más célú hasznosítás céljából szeretné belterületbe
vonatni. Ez egyébként megegyezik a település településszerkezeti szabályozási tervével is.
Ezért most javaslom, hogy a 96/2013. (IX.12.) számú határozatunkat vonjuk vissza és a
tulajdonos kérésének megfelelően döntsünk a belterületbe vonáshoz történő hozzájárulásról.
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:
103/2013. (X.31.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 96/2013. (IX.12.) számú
határozatát visszavonja.
2.) Dozmat Község Önkormányzata vállalja, hogy a Dozmat 0147/11 hrsz. Legelő
(0.1894 Ha, 1.91 Ak.) megnevezésű földrészletet falusias lakóövezet beépítetlen terület
céljából fél éven belül belterületbe vonja. A más célú hasznosítás engedélyezésének
megkérése megtörtént. A belterületbe vonás Dozmat község településszerkezeti
szabályozási tervének része, az alapján történik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b.) Horváth Ádám: A Vasivíz Zrt levélben jelezte, hogy a szombathelyi fedett uszoda és
termálfürdő működtetése veszteséges, a tulajdonosok pénzbeli támogatása nélkül nem
folytatható a működtetés már a 2013. évben sem. Emiatt tőlünk is és a többi tulajdonos
önkormányzattól is támogatást kér. A támogatás összegét a tulajdoni hányad arányában
számolták ki. Ez alapján Dozmat községtől 40 ezer Ft hozzájárulást kérnek. Aki támogatja,
hogy átadjuk a támogatást az kérem szavazzon.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás,
más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (0
igen, 4 nem szavazat) a következő határozatot hozta:
105/2013. (X.31.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt által a szombathelyi
Fedett Uszoda és Termálfürdő veszteséges működtetése miatt kért tulajdonosi pénzbeli
hozzájárulást nem adja át.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy erről a Vasivíz Zrt-t értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Az önkormányzat minden évben igyekezett segíteni a szülőket a
beiskolázás körüli időszakban. Ilyenkor több rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került
kiosztásra. Emellett az idősek támogatása is fontos. Annak érdekében, hogy ezek a
támogatások egyszerűen és bürokráciamentesen kerüljenek kiosztásra készült egy
rendelettervezet az egyes lakossági csoportok támogatásáról. A rendelet alapján az abban
foglalt feltételeknek megfelelő lakosok támogatásban részesülnek. Így egyszerűbb és
gyorsabb is. A rendeletben foglalt támogatási összeg rendeletmódosítással változtatható.
Emellett természetesen, aki nehéz élethelyzetben van további segélyt is kérhet.
Róka András: az én véleményem az, hogy nem igazságos alanyi jogon adni, a szociális
alapon adott támogatás igazságosabb.
Horváth Ádám: Úgy gondolom, hogy minden gyermek egyforma, ne tegyünk különbséget.
Eddig is volt két-három olyan család, aki nem kért támogatást.
Simon Balázs: Országosan is ez a szemlélet.
Horváth Ádám polgármester javasolta a rendeletet az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 11/2013.
(XI.04.) önkormányzati rendeletét az egyes lakossági csoportok támogatásáról, mely
rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
d.) Horváth Ádám: Az önkormányzat területén most több új szálláshely kialakítása is
folyamatban van, akik a működésüket várhatóan hamarosan megkezdik. A szálláshelyen
töltött vendégéjszakák után lehetőség van idegenforgalmi adó kivetésére. Ezt az adót a
szálláshely üzemeltetője szedi be a nála vendégéjszakát eltöltő vendégtől és befizeti az
önkormányzathoz. Az adóra a helyi adókról szóló törvény vonatkozik, a mértékről viszont a
képviselő-testület dönt helyi rendeletben. Javaslom az adó mértékét 200,Ft/fő/vendégéjszakában meghatározni. Ez nem túl magas mérték, úgy gondolom, hogy bárki
számára megfizethető. A rendelet 2014. január 1-től lépne hatályba. Javaslom a rendelet
elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 12/2013.

(XI.04.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról, mely rendelet jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
e.) Horváth Ádám: A helyi iparűzési adóról szóló rendeletünk felülvizsgálata is aktuális.
Ennek indoka pedig az, hogy az állami támogatások tekintetében az önkormányzat
adóerőképességét figyelembe veszik. Annak érdekében, hogy minél kevésbé csökkenjenek az
önkormányzat bevételei, javaslom az iparűzési adó mértékét 1 %-ról, 1,5 %-ra emelni.
Róka András: Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység mit jelent?
Lakics Monika jegyző: a település területén 30 napot meghaladóan, de 180 napnál rövidebb
ideig végzett iparűzési tevékenység. Erre vonatkozóan is a helyi adókról szóló törvény az
irányadó, a képviselő-testület az adó mértékét határozhatja meg helyi rendeletében.
Horváth Ádám javasolta a rendeletet elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 13/2013.
(XI.04.) önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 6/2013. (III.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Horváth Ádám:
- Az elfogadott rendeletek mellett még érdemes lenne gondolkodni építményadó
bevezetésén is. Az építményadó hatására csökkenhetne a településen az elhagyott,
gondozatlan ingatlanok száma. Ennek bevezetését azonban át kell gondolni és jól elő
kell készíteni, mivel a helyi lakosokat nem szeretnénk további terhekkel súlytani,
inkább azokat, akik a településen ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, de nem lakják és
nem is gondozzák az ingatlant.
- A rendezési terv módosításának anyagát a Modulor Kft elkészítette, az a jogszabályok
szerint megküldésre került véleményezés céljából.
- Az elmúlt időszak kiadásairól készítettem egy kimutatást. Ismertette a kimutatás
számadatait, a kimutatás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1200 órakor
bezárta.
Kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

Kimutatás
a 2013.09.12-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

1.

2.

3.

11/2013. (XI.04.)
önkormányzati
rendeletet
12/2013. (XI.04.)
önkormányzati
rendeletet
13/2013. (XI.04.)
önkormányzati
rendeletet

A rendelet címe

A rendelet
hatályba lépése

Módosított rendelet címe, száma

2013. 11.05.

________________________ _______________________

Z0

az idegenforgalmi adóról

2014. 01.01.

________________________ _______________________

E5

a helyi iparűzési adóról szóló 6/2013. (III.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2014. 01. 01.

a helyi iparűzési adóról szóló _______________________
6/2013. (III.28.)
önkormányzati rendelet

98/2013. (X.31.) számú határozatot

A határozat száma

Kód
C4

2.

99/2013. (X.31.) számú határozatot

C4

3.

C4

4.

100/2013. (X.31.) számú határozatot
101/2013. (X.31.) számú határozatot

D4

5.

102/2013. (X.31.) számú határozatot

D4

6.

103/2013. (X.31.) számú határozatot

D4

7.

104/2013. (X.31.) számú határozatot

Z1

8.

105/2013. (X.31.) számú határozatot

Z1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kód

az egyes lakossági csoportok támogatásáról

1.

9.

Hatályon kívül helyezett
rendelet címe, száma

E4

