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

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
február 5-én 1500 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./

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének elfogadására kerülne sor. A költségvetés összeállításakor nem terveztünk
semmilyen komolyabb dolgot, tartalékba helyeztük azt a pénzt, ami nem fogy el a működésre.
Az év során, amikor majd konkréttá válik valami, akkor tudunk dönteni a tartalék sorsáról. A
kiadásokat és a bevételeket igyekeztünk reálisan megtervezni a tényekből kiindulva.
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 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A 2013. évben civil szervezetek számára kiírt pályázat pályázati kiírása
alapján az elnyert támogatásokról el kell számolni. A támogatást elnyerő civil szervezetek
elkészítették beszámolóikat. A beszámolók anyagát átnéztük a jegyzővel közösen. Az
Egyházközség beszámolójában a kapott összegről a számlák másolatával elszámoltak.
Javaslom, hogy a képviselő-testület a beszámolót fogadja el.
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:

8/2014. (II.05.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyházközség Dozmat által a
helyi civil szervezetek számára 2013. évben kiírt pályázat pályázati támogatásáról
készített beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A másik beszámolót az Együtt Dozmatért Egyesület nyújtotta be. Ők a
kapott támogatásnak csak egy részéről tudnának elszámolni, mivel nem költötték el a teljes
összeget. Kérik, hogy a pályázati támogatás összegéről készítendő beszámoló határidejét
módosítsuk 2014. december 31-re. Erre úgy gondolom van mód, viszont a kiírás értelmében
az elszámolás benyújtásáig nem pályázhat az egyesület. Javaslom, fogadjuk el az elszámolási
határidő módosítását azzal, hogy az elszámolás megtörténtéig nem nyújthat be új pályázatot.
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:
9/2014. (II.05.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Együtt Dozmatért Egyesület a
helyi civil szervezetek számára 2013. évben kiírt pályázat pályázati támogatásáról
készített beszámolója határidejét 2014. december 31-re módosítja azzal, hogy a
beszámoló benyújtásáig a szervezet újabb pályázat benyújtására az önkormányzathoz
nem jogosult.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Ehhez kapcsolódóan, amiről még beszélnünk kell, az a költségvetés
alapján a civil szervezetek részére történő 2014. évi pályázat kiírása. Ahogy tavaly is, az idén
a költségvetésben elkülönítettünk egy keretet, amire pályázni lehet. 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 (3 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
10/2014. (II.05.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek számára
pályázatot ír ki a 2014. évi költségvetésében elkülönített keretéből támogatás elnyerésére
az előterjesztett pályázati kiírás szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Horváth Ádám: A következő az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének
elfogadása lenne. Jelenleg a közbeszerzési tervünk nemleges, mivel nem tervezünk

semmilyen közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházást, vagy szolgáltatás megrendelést.
Javaslom a terv elfogadását.
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:
11/2014. (II.05.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e.) Horváth Ádám: A 181-es hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlan Erdősi József Zoltán
tulajdona. Ezt a területet jó lenne megvásárolni, a későbbiekben közjóléti célra lenne
használható. A terület nagysága 5020 m2, a vételár 2.500 ezer forint lenne. Javaslom, hogy
vásároljuk meg az ingatlant.
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:
12/2014. (II.05.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a Dozmat,
belterület 181 hrsz alatti 5020 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú
ingatlant Erdősi József Zoltán 9700 Szombathely, Erdőssy Sz. J. utca 8. szám alatti lakos
tulajdonostól 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint vételárért. A vételár
kifizetésének fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási célú
kiadások előirányzata.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
f.) Horváth Ádám: A munkaterv elfogadása lenne a következő feladat. A terv a kötelező
napirendi pontokat tartalmazza, amennyiben van kiegészítés vagy más javaslat azt
természetesen figyelembe vesszük. Javaslom a munkaterv elfogadását.
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:
13/2014. (II.05.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
munkatervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

g.) Horváth Ádám: A 2014. évi költségvetéshez kapcsolódóan van még egy kötelezettség.
Az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. Törvény 29.§ (3) bekezdés alapján az
éves költségvetés elfogadásakor meg kell állapítani, középtávú tervben be kell mutatni
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény alapján az
önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A fentiek alapján a képviselő-testületnek a 2014. évet követő három év várható bevételeinek
és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek tervezett összegét az előterjesztésben
foglaltak szerint kérem 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:
14/2014. (II.05.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 29.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a középtávú tervezést az
alábbiak szerint fogadja el:
A képviselő-testület – összhangban a 2014.évi költségvetésben elfogadottakkal – az
önkormányzat 2014. – 2017. évi, azaz középtávú gazdálkodása során is kiemelten
fontosnak tartja a költségvetési egyensúly megteremtését, az önkormányzat
működőképességének megőrzését és a feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítását.
Ezen célkitűzések elérése érdekében – a jelenleg ismert pályázati kiírások ismeretében –
a képviselő-testület adósságot keletkezető ügylet kezdeményezését nem tervezi.
Kimutatás az önkormányzat 2014-2017.
közötti időszakban tervezett saját bevételeiről
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről
(E Ft-ban)
Év

Saját bevétel

adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési
kötelezettség

2014.

23.602

0

2015.

25.000

0

2016.

27.000

0

2017.

30.000

0

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1630 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
körjegyző

Horváth Ádám
polgármester

Kimutatás
a 2014.02.05-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

1.

1/2014. (II.10.)
önkormányzati rendelet

A rendelet címe

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A határozat száma

A rendelet
hatályba lépése

2014. 02. 11.

Módosított rendelet címe, száma

______________________
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Hatályon kívül helyezett
rendelet címe, száma

Az átmeneti gazdálkodásról
szóló 16/2013.(XI.28.)
önkormányzati rendelet

Kód

B1

