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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
május 20-án 1830 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert, Róka András 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./

Dozmat új lakóterület közművesítése
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: A Tölgyfa utca közművesítése kapcsán a villany és a gáz kiépítésére az
E.ON Zrt és az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt megküldték a kiépítés költségéről az
árajánlatukat. Mivel ezeket a kivitelezéseket más nem végezheti el, ezért az önkormányzat
velük tud szerződést kötni. A díj befizetése után tudnak elkezdeni dolgozni a kiépítésen. A
víz- és szennyvízhálózat kiépítésére illetve az útépítésre az önkormányzat kereshet majd
kivitelezőt. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt a gerincvezetéket építi ki és az utolsó két
telekre, amit már eladtunk be is kötik a gázt. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt árajánlata
2.480.708,- Ft lenne, az E.ON Zrt árajánlata pedig 1.173.480,- Ft. Javaslom ezek alapján a
munkák elvégzésének megrendelését.
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:
29/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat Tölgyfa utca
közművesítése érdekében megrendeli a villamos energia közmű kiépítését az E.ON Zrttől 1.173.480,- Ft vállalási áron illetve a gázközmű kiépítését az ÉGÁZ-DÉGÁZ
Földgázelosztó Zrt-től 2.481.708,- Ft vállalási áron az árajánlatokban foglaltak szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munkák elvégzését megrendelje.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A járdaépítés befejeződött. Ebből körülbelül 50 m2 térkő megmaradt.
Ezért úgy gondoltam, hogy ha ahhoz egy keveset még vennénk, akkor a Faluházig ki tudnánk
építeni a járdát, jövőre pedig onnan tudnánk folytatni. Kértem árajánlatokat, az árak az előző
járdaépítéshez képest nem változtak. A 95 m2 járda megépítéséhez, amit még meg kellene
venni térkövet, annak az ára a kivitelezéssel együtt a kedvezőbb árajánlat szerint 1.430.221,Ft lenne. Javaslom, hogy a kedvezőbb árajánlatot fogadjuk el és rendeljük meg a térkövezést.
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:
30/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Design-Bau 2006 Kfttől a Dozmat Fiumei utca járda készítését a Trafó-háztól a Faluházig vezető szakaszon a
vállalkozás által adott árajánlatban foglaltak szerint bruttó 1.430.221,- Ft vállalási áron.
A kivitelezés költségeinek fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartalék
előirányzata.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a munka
elvégzésére a vállalkozói szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat megküldte a 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Ismertette a beszámolóban 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 (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
31/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pálos Károly Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Ehhez kapcsolódóan a gyámügyi és gyermekjóléti munka értékelésére
kerülne sor.
Törvény alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó
értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a
gyámhivatalnak.

Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse az írásos előterjesztést.
Lakics Monika jegyző ismertette a testülettel az 1997. évi XXXI. Tv. 96 § (6) bekezdése,
illetve a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében rögzítetteknek megfelelően
elkészített értékelést.
Ezt követően a polgármester javasolta az értékelést az előterjesztés szerint 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:
32/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról előterjesztett értékelést elfogadja.
Felelős: A gyámhivatalhoz történő továbbításért a körjegyző
Határidő: jogszabály szerint
d.) Horváth Ádám: A Vasivíz Zrt-től átvett víziközművagyon tekintetében a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. §-a értelmében az ellátásért felelősnek a
tulajdonban lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést kell végeztetnie. A törvényi
határidő erre 2015. december 31. A Vasivíz készített egy ütemtervet, mely alapján 2014. év
első félévére ütemezte azt, hogy településünk ezt a vagyonértékelést elkészítteti. A Vasivíz
Zrt most levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy nyilatkozzon arról, hogy körülbelül
mikor és milyen forrásból kívánja a vagyonértékelést elkészíttetni.
Ennek elvégeztetése jelentős költséggel járna, amire úgy gondolom, hogy jelen pillanatban
nem vagyunk felkészülve. Erre sem állami támogatás, sem más forrás nem áll rendelkezésre.
A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása keretében már volt erről szó, hogy esetleg
közösen a települések elkészíttetik, így kedvezőbb árat lehetne elérni, de erről még konkrét
döntés nem született.
Javaslom, hogy várjuk meg a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása döntését és a
vagyonértékelés elkészíttetését mindenképpen több település összefogásával valósítsuk meg.
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:
33/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település tulajdonában lévő
víziközművagyon értékelését több település összefogásával kívánja megvalósítani a
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül a társulás által e kérdésről
meghozott döntést követően.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
e.) Horváth Ádám: A SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel tavaly év végén kötöttünk szerződést a települési szilárdhulladék
elszállítására vonatkozóan. Az akkori szerződéskötéskor a cég még nem volt birtokában
minden szükséges engedélynek. Ezek megszerzésére a jogszabály 2014. június 30-ig adott
lehetőséget. 2014. július 1. napjától azonban már csak minden szükséges engedély és

minősítés birtokában lévő céggel köthet az önkormányzat szerződést. Ezen engedélyek és
minősítések megszerzése megtörtént, ezért az ezekre vonatkozó adatokat is tartalmazó új
szerződés megkötésére kerülne sor. Egyebekben a szerződés feltételei változatlanok.
Ismertette a szerződésben 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 (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
34/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően megköti
a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
f.) Horváth Ádám: A korábbi ülésen már született egy szándéknyilatkozatunk a Pannon
Térségfejlesztő Egyesületbe történő belépésről. Ez az egyesület lesz a jövőben a Helyi
Akciócsoport, amely a LEADER források tekintetében eljárhat. Annak érdekében, hogy az
önkormányzat és az önkormányzat területéről más pályázó pályázni tudjon szükséges az
egyesületi tagság. A szándéknyilatkozatunkat követően zajlott le a Helyi Akciócsoport cím
megítélése az egyesület részére. Most ezt a szándéknyilatkozatunkat kellene megerősíteni és
konkrétan kérni a tagfelvételünket az egyesületbe. Javaslom, hogy Dozmat Község
Önkormányzata kérje tagfelvételét a Pannon Térségfejlesztő Egyesületbe.
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:
35/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete kéri tagfelvételét a Pannon
Térségfejlesztő Egyesületbe.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tagfelvételi nyilatkozatot az
önkormányzat nevében aláírja, továbbá megbízza a polgármestert, hogy a Pannon
Térségfejlesztő Egyesületben az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
g.) Horváth Ádám: A megvalósult Falumegújítási pályázatunkban vállaltuk egy fő
foglalkoztatását. Ennek a pályázatnak a segítségével vásároltuk meg azokat a gépeket,
amiknek a kezelésére egy főre szükség is lenne. Emellett a faluban már olyan sok a munka,
hogy szükség lenne egy fő foglalkoztatására mindenképpen. Egy helyi lakos, Kiss László
foglalkoztatását szeretném javasolni 2014. július 1-től, a munka törvénykönyve alapján
munkaszerződéssel napi 8 órában, de havi 160 órás munkaidőkeret meghatározásával, három
hónap próbaidő kikötésével. A bruttó fizetését havi 160 ezer forintban javaslom
meghatározni. Három hónap próbaidő kikötésével.

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:
36/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 1. napjától a Munka
Törvénykönyve alapján foglalkoztatni kívánja Kiss László Dozmat, Fiumei u. 23. szám
alatti lakost. A munkaidő napi 8 óra, havi 168 órás munkaidőkeret meghatározásával,
három hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Kiss Lászlóval az önkormányzat
képviseletében a munkaszerződést kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
h.) Horváth Ádám: Az előző határozathoz tartozik, hogy a költségvetésünket ennek
megfelelően módosítani kell, mivel az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát egy
főre kell módosítani, illetve a szükséges bért a tartalék terhére be kell tervezni.
Ennek megfelelően a költségvetés módosítása elkészült, javaslom azt elfogadni.
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 7/2014.
(VI.02.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
i.) Horváth Ádám: A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása a korábbi döntésnek
megfelelően elkészítette a társulási megállapodás módosítását, melyet megküldött
elfogadásra. Több település is jelezte szándékát, hogy bizonyos feladatokban részt kíván
venni. Ezek most mind beépítésre kerültek a társulási megállapodásba, illetve bizonyos adatok
tekintetében pedig pontosítások törtétek.
Ismertette a módosítás lényegét, majd kérte a társulási megállapodás módosításának és az
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak az elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (3 igen 1
tartózkodás szavazat) a következő határozatot hozta:
37/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Kistérség Többcélú
Társulása Módosító Okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
j.) Horváth Ádám: Van egy terület, aminek megvásárlását szeretném javasolni. Korábban
már megvásároltuk a 181 hrsz-ú területet. Emellett van egy másik terület, a 183-as hrsz-ú, ezt

még ehhez kapcsolódóan jó lenne megvásárolni. A területnek négy tulajdonosa van, már
felvettem velük a kapcsolatot, nem helyiek, jelenleg nem használják a területet. A terület
nagysága 1600 m2, a funkciójáról majd később tudunk dönteni. Javaslom, hogy vásároljuk
meg a területet maximálisan 600 ezer forint vételárért.
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:
38/2014. (V.20.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a Dozmat
183 hrsz-ú területet maximálisan 600 ezer forint vételárért.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonosoknak a vételi ajánlatot
az önkormányzat nevében megtegye és az adásvételi szerződést az önkormányzat
nevében megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 2000 órakor
bezárta.
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