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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
április 28-án 1730 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Róka András 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 2013. évi költségvetésének módosítása
Ea.: polgármester

2./

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Ea.: polgármester

3./

Helyi civil szervezetek pályázatainak elbírálása
Ea.: polgármester

4./

Települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása
Ea.: polgármester

5./

Rendeletalkotás a kiküldött előterjesztés alapján
Ea.: polgármester

6./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Az első napirendi pont keretében az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosítására kerül sor. Ennek oka, hogy legkésőbb a zárszámadás
elfogadása előtt a költségvetési rendeletben is az előirányzatokat a tényadatokkal egyeztetni
kell. Az állami támogatások év közben is változnak, illetve a kiadások, amikről év közben
döntöttünk szintén a megfelelő előirányzatok megnövelésével kerültek kifizetésre.
A képviselők áttekintették a számadatokat. Ezt követően Horváth Ádám javasolta a rendelet
elfogadását.

Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (3 igen szavazat) megalkotta 2/2014.
(V.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A zárszámadási rendelet tervezete szintén kiküldésre került. Minden
kiadásról év közben folyamatosan tájékoztattuk a testületet.
A képviselők áttekintették a számadatokat. Ezt követően Horváth Ádám javasolta a rendelet
elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (3 igen szavazat) megalkotta 3/2014.
(V.01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
végrehajtásáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásunkra egy
pályázat érkezett. A pályázati adatlap alapján az igény 80 ezer forint.
A képviselők áttekintették a számadatokat. Ezt követően Horváth Ádám javasolta a pályázó
részére a támogatás megállapítását.
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:
22/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat Egyházközség részére
pályázata alapján 2014. 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
4./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó ajánlatok
elfogadásáról kell dönteni.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy határidőre egy ajánlat érkezett Szabó Norbert egyéni
vállalkozótól. Ismertette az ajánlatban foglaltakat.
A képviselők az ajánlat megismerését követően javasolták a közszolgálati szerződés 5 évre
történő megkötését az ajánlatban foglaltak szerint.
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:
23/2014. (IV.28.) számú határozat:

1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Szabó Norbert egyéni
vállalkozó által Dozmat folyékony hulladék elszállítása közszolgáltatásának ellátásra
adott ajánlatát és a közszolgáltatási szerződést a megküldött dokumentációban foglaltak
szerint.
2.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy
Szabó Norbert egyéni vállalkozóval a megküldött szerződés-tervezetnek megfelelően a
szerződést 5 év időtartamra – 2014. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig - az
önkormányzat képviseletében kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal (az 1. pont vonatkozásában)
2014. május 1. (a 2. pont vonatkozásában)
b.) Horváth Ádám: Ehhez kapcsolódik a helyi rendelet a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. A rendelet tervezete
elkészült, azt mindenki megkapta, a most elfogadott ajánlatnak megfelelően tartalmazza a
közszolgáltatás díját is.
Ezt követően javasolta a rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (3 igen szavazat) megalkotta 4/2014.
(V.01.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
5./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Rendeletet kell elfogadnunk az Önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú igénybevételéről. Erre vonatkozóan is elkészült a rendelettervezet,
mindenki megkapta.
Ezt követően javasolta a rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (3 igen szavazat) megalkotta 5/2014.
(V.01.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú igénybevételéről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Az iskolai és óvodai étkezési térítési díjak mértékét Torony Község
Önkormányzata Képviselő-testületének helyi rendelete tartalmazza. Mivel az óvoda közös
fenntartású intézmény, ezért a térítési díj elfogadására, illetve a rendelet kihirdetésére Dozmat
Község Önkormányzata Képviselő-testületével történő egyeztetést követően kerülhet sor. A
térítési díj módosítására azért kerül sor, mivel eddig az óvodai ebéd tekintetében nem
egységes díj volt meghatározva, ez mindenképpen korrekcióra szorul. Tudjuk, hogy mi volt
annak az oka és indoka, de ezt a továbbiakban már nem lehet alkalmazni, egységes összegben
kell meghatározni a térítési díj mértékét. A dozmati képviselő-testület részéről a térítési
díjakat határozatban kell elfogadni.
Ismertette a javasolt térítési díjak mértékét, majd kérte azok 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:

24/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Általános Iskola tanulói
és a Toronyi Csicsergő Óvodába járó gyermekek vonatkozásában a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátások napi intézményi térítési díját az alábbiak szerint
fogadja el:
I.) Gyermekétkeztetés
1.) Óvodai étkeztetés Ft/adag
a.) óvodai tízórai: 57,b.) óvodai ebéd: 185,c.) óvodai uzsonna: 54,2.) Iskolai étkeztetés Ft/adag
a.) iskolai ebéd: 337,A térítési díjak mértékét Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi
rendelete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: Ehhez kapcsolódik a gyermekvédelmi rendeletünk módosítása, mivel
annak melléklete még tartalmazza a térítési díjakat, azt hatályon kívül kell helyezni.
Ezt követően javasolta a rendelet előterjesztés szerinti elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (3 igen szavazat) megalkotta 6/2014.
(V.01.) önkormányzati rendeletét a a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 6/2005.
(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
c.) Horváth Ádám: A Dozmat belterület 175 hrsz-ú útnak jelenleg még nincs utcaneve.
Eddig nem volt ott lakóház, ezért nem is volt aktuális a névadás. Most viszont a 167/2 hrsz-ú
területen épülő lakóház miatt nevet kell adni az utcának. Mivel ez a Pinkafői utcából nyílik és
igazából csak egy kis utca, ezért logikus lenne, ha Pinkafői nevet kapna és a házszámozás is
tudna folytatódni arrafelé a 10-es számmal.
Javaslom, hogy a dozmati 175 hrsz-ú útnak adjuk a Pinkafői utca nevet.
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:
25/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat belterület 175 hrsz-ú,
belterületi közút művelési ágú útnak a Pinkafői utca nevet adja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

d.) Horváth Ádám: A kistérségi ülésen szó volt a társulás társulási megállapodásának
módosításáról. Ezt a településeknek külön-külön is el kell fogadni. A módosítás a
megállapodás három pontját érinti, illetve a társuláshoz tartozó települések lakosságszáma
kerül módosításra.
Ismertette a módosítás lényegét. Elmondta, hogy a társulás által ellátott feladatok közül
egyedül a területfejlesztési feladatok az, amiben Dozmat nem vesz részt. Javasolta, hogy ezen
feladat tekintetében is kérje az önkormányzat a feladat társulásban történő ellátását. Elmondta
továbbá, hogy szó volt arról, hogy a jövőben a belső ellenőrzési feladatok is esetleg
társulásban legyenek ellátva, ennek igényét is lehetne jelezni a társulási tanács felé.
Javasolta a módosító okirat és az egységes szerkezetű társulási megállapodás elfogadását
illetve a területfejlesztési feladatok társulásban történő ellátásának kérését és a belső
ellenőrzési feladatok társulásban történő ellátására vonatkozó igény jelzését.
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:
26/2014. (IV.28.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása Módosító Okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Területfejlesztési
feladatok koordinálása feladat társulásban történő ellátását.
3.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja, hogy a társulási
tanács vizsgálja meg a belső ellenőrzési feladat társulásban történő ellátásának
jövőbeni lehetőségét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
e.) Horváth Ádám: A zárszámadással egyidejűleg kell elfogadni az előző évi belső
ellenőrzés tapasztalatairól készült belső ellenőrzési jelentést. A jelentést a belső ellenőr
megküldte.
Lakics Monika jegyző ismertette a jelentésben foglaltakat, majd kérte a jelentés 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:
27/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzéséről szóló jelentést az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
f.) Horváth Ádám: A Vasivíz Zrt. megküldte a 2013. évben megvalósult fejlesztések során
létrejött közművagyon átvételével kapcsolatos megállapodást. Ebben azon vagyonelemek
átvételére kerül sor, amik 2013. évben jöttek létre. A megállapodás mellékleteként a műszaki
dokumentációt is megkaptuk. Javaslom a megállapodás alapján vagyon átvételét.

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:
28/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt által megküldött
adatok alapján a 2013. évben létrejött közművagyont a Megállapodásban foglaltaknak
megfelelően átveszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodást az
önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1800 órakor
bezárta.
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