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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
február 26-án 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./

Leader akciócsoporttal kapcsolatos teendők
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében a Leader akciócsoportok átalakulásával
kapcsolatos kérdésről lenne szó. A 2014-2020-as tervezési ciklusra a Leader
akciócsoportoknak újra kérniük kell az úgynevezett HACS címet, vagyis a jogosultságot a
pályázatok kezelésére. Az eddigi időszakban településünk vonatkozásában a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület látta el ezt a feladatot, településünk pedig az egyesület tagjaként
nyújthatott be pályázatokat. A Kormány által kiadottat alapján egy tájékoztató készült a
LEADER HACS-ok újjászerveződéséről.
Ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Elmondta, hogy a tájékoztatóban foglalt Pannon
Térségfejlesztő Egyesület nyújtana be a kérelmet a HACS cím elnyerésére, a település
csatlakozna ehhez és a továbbiakban a Szombathely környéki települések egy HACS-ot
alkotva tudnának pályázni. Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat, majd kérte 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:
15/2014. (II.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy csatlakozási
szándékkal részt kíván venni a Pannon Térségfejlesztő Egyesület 2014-2020 közötti
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi

Vidékfejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének
előzetes elismerésében. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
a csatlakozási szándéknyilatkozat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezet részére 2 eredeti példányban történő megküldéséről a dokumentáció
benyújtásához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 3.
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A rendezési tervünk módosítása jelenleg folyamatban van. Erről már
hoztunk döntést tavaly szeptemberben. A módosítás folyamán előkerült még néhány dolog,
aminek a rendezését most ebben a folyamatban kellene megoldani. Ezek olyan kisebb
módosítások, amik nem igényelnek komplex egyeztetést, a módosítás folyamán most bele
lehet tenni az anyagba.
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat, majd kérte annak 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:
16/2014. (II.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település rendezési terveinek
folyamatban lévő módosításának részeként, illetve a 90/2013.(IX.12.) sz. határozat
kiegészítéseként támogatja:
a) a kivett belterületi 181 hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági területből falusias
lakóterületbe sorolását.
Az ingatlan Dozmat község önkormányzata a 181 hrsz-ú ingatlant megvásárolta.
A módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és a
fejlesztés végrehajtása során biztosítani kívánja.
b) a 130/6-7 hrsz-ú ingatlanokra kiterjedő Lf1-SZ-15-4,5-5000 és 130/1-12 hrsz-ú
telkekre kiterjedő Lf1-SZ-15-4,5-8000 építési övezet a telkek összevonhatósága
érdekében, az eredeti cél magtartása mellett egyesítésre kerülnek Lf1-SZ-15-4,5-5000
építési övezeti előírás alatt. Az övezeti jelben a minimális telekméret egységesen legalább
5000 m2-ben kerül megállapításra.
c) Helyi egyedi védelem alá kerül a Szabadság utca 20. hsz.; 132 hrsz- volt plébánia
főépülete, a különálló melléképülete nem kap védettséget.
d) Helyi egyedi védelem alá kerül a Kárpáti tér, temető 28 hsz.-ú ingatlanán álló épület.
Az egyeztetés során a 90/2013.(IX.12.) sz. határozathoz megalkotott partnerségi
szabályok az irányadóak.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

b.) Horváth Ádám: Ahogy korábban szó volt róla, megkezdenénk a járdák felújítását. A
Szabadság utca és Fiumei utcai járdák felújításának kivitelezésére kértem három árajánlatot.
Ismertette az árajánlatokban foglaltakat, majd kérte a legkedvezőbb összegű árajánlat
elfogadását. Elmondta, hogy a térkő költségét az árajánlatok nem tartalmazzák, azt az
önkormányzat külön vásárolja meg, mert így kedvezőbb áron oldható meg a térkövezés. A
térkő költsége az árajánlat alapján 3990,- Ft/m2 + áfa lenne, összesen 370 m2 területre, ehhez
jön még 30.000,- Ft + áfa szállítási költség illetve a raklap és a csomagolás költsége. Összesen
1.981.581,- Ft. Javaslom a térkő megrendelését is.
Ezen kívül amit még rendezni kell ezzel kapcsolatban, hogy a járda az önkormányzat
tulajdonába kerüljön. Jelenleg az úttal együtt a Magyar Állam tulajdonában van és a Magyar
Közút a kezelője. Egy megosztási vázrajz alapján náluk lehet kérni az önkormányzati
tulajdonba adást. Erre kérném még a felhatalmazást, hogy ezt elindítsam.
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:
17/2014. (II.26.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat, Szabadság utca és
Fiumei utca járdáinak felújítására a legalacsonyabb összegű árajánlatot fogadja el.
Ennek alapján a képviselő-testület a kivitelezési munkák elvégzését megrendeli a Design
Bau 2006 Kft-től (9791 Dozmat, Pinkafői u. 9.) az árajánlatban foglaltak szerint bruttó
4.398.297,- Ft vállalási áron. A kiadás fedezete az önkormányzat 2014. évi felhalmozási
kiadások előirányzata.
2.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat Szabadság utca és
Fiumei utca járdáinak felújításához a térkövet összesen 1.865.000,- Ft összegben az ISOTHERMO Kft árajánlata alapján megvásárolja. A kiadás fedezete az önkormányzat
2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadások előirányzata, illetve 263.000,- Ft
összegben az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartalék előirányzata.
3.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
a Szabadság utca és Fiumei utca Magyar Közút által fenntartott szakaszán a járdák
önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Az önkormányzat a folyékony hulladék elszállítására még nem jelölt ki
közszolgáltatót. Ez jogszabályból eredő kötelezettség. Ennek érdekében szükséges
megkeresni három vállalkozót és ajánlatot kérni a folyékony hulladék elszállítására
vonatkozóan, mivel az értéke alapján nem esik közbeszerzési kötelezettség alá. Az
ajánlattételi felhívás elkészült. A felhívást három vállalkozó részére küldjük meg. A
határidőre beérkező ajánlatok közül a képviselő-testület választja ki a kijelölt közszolgáltatót
és ezt követően köt vele szerződést. Most első lépéként az ajánlattételi felhívás elfogadását,
illetve három szolgáltató részére történő megküldését javaslom.
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:
18/2014. (II.26.) számú határozat:

1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés
megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak
megfelelő tartalommal az alábbi 3 cégtől kéri be az ajánlatokat:
- HE-PI KFT, 9792 Bucsu, Rohonczi u. 34.
- K és N Praesidium Kft, 9798 Ják, Zrínyi u. 66.
- Szabó Norbert EV 9600 Sárvár, Cukorgyári utca 8.
2.) Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a
megkeresett cégen kívüli cég ajánlatot tegyen.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2014. március 31.,
a közszolgáltatási szerződés megkötése: 2014. április 30.
d.) Horváth Ádám: Amiről még döntenünk kell a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsában történő helyettesítés
kérdése. Jelenleg a térség településeit Ifj. Perl János Táplánszentkereszt Község
Polgármestere képviseli, helyettes személy nincs kijelölve. Most az a kérés, hogy az ő
helyettesítésére legyen kijelölve egy személy. A javaslat alapján ez a személy Farkas Imre,
Nemeskolta Község Polgármestere lenne. Javaslom ezt 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:
19/2014. (II.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács helyettes
képviselőjének megválasztására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába a 7. számú körzet helyettes képviselőjének Farkas Imrét,
Nemeskolta Község polgármesterét választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
e.) Horváth Ádám:: Az óvoda nyári zárásával kapcsolatos döntés van még hátra. Előzetesen
egyeztettem a Toronyi képviselő-testülettel illetve a szülőkkel is és javaslom 5 hét nyári zárás
engedélyezését. Az intézményvezető megadott egy hathetes időintervallumot, az 5 hét zárás
azon belül lenne.
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:
20/2014. (II.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda nyári
zárását 2014. július 21. és 2014. augusztus 29. napja közti hathetes időintervallumon
belül az intézményvezető által meghatározott 5 hét időtartamra engedélyezi.

Felelős: intézményvezető, polgármester
Határidő: értelem szerint
f.) Horváth Ádám:: A Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban
átadom a szót a jegyzőnek.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a Helyi Választási Bizottság két tagja jelezte, hogy
nem tudja ellátni a továbbiakban a feladatát, ezért a helyükre két új tag megválasztása
szükséges. Ezen kívül legalább két póttag megválasztását is javasolja. Javasolta a Helyi
Választási Bizottság tagjának Hegedűs Kálmánnét és Szijj Tibornét megválasztani, póttagnak
pedig Zavada Jánosnét és Puskás Lászlót megválasztani.
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:
21/2014. (II.26.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmati Helyi Választási
Bizottság tagjának Hegedűs Kálmánnét (9791 Dozmat, Szabadság u. 25.) és Szijj
Tibornét (9791 Dozmat, Pinkafői u. 5.) póttagjának Zavada Jánosnét (9791 Dozmat,
Szabadság u. 12.) és Puskás Lászlót (9791 Dozmat, Fiumei u. 31.) megválasztja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1600 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
körjegyző

Horváth Ádám
polgármester

