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Készült:
Ülés helye:
Jelen vannak:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
június 23-án 1500 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:
a.) Horváth Ádám: A Tölgyfa utca közművesítése kapcsán a villany és a gáz kiépítésére az
E.ON Zrt és az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt ajánlatáról a múlt ülésen már döntöttünk.
Most arról kell döntenünk, hogy a további közművesítési munkákat kitől rendeljük meg. A
víz- és a szennyvízhálózat kiépítése illetve a csapadékvízelvezetés és az út van hátra. Az
útépítés annyi lesz egyenlőre, hogy egy kavicsos réteget húzunk. Kértem árajánlatokat. Azt
tartanám célszerűnek, ha a gépi földmunkákat külön megállapodás alapján végeztetnénk el.
Kértem árajánlatot a földmunkára is. Ez óradíjas munka lenne, tételes elszámolással. Az
előzetes számítások szerint körülbelül meg tudjuk becsülni, hogy hány órába férne be ez a
munka, ez alapján egy keretösszeget különítenénk el erre a feladatra. Természetesen, ha
kevesebb órában sikerül elvégezni, akkor kevesebbet fizetünk ki a vállalkozónak. A három
árajánlat közül a legkedvezőbb 8.000,- Ft + ÁFA/óra összegű, ezzel számolva körülbelül
2.500 ezer forintra jönne ki a teljes munkadíj. Ebbe beleszámoltuk az út leszedését, úthoz a
tükör készítést, a víz- és szennyvíz lefektetéséhez a földmunkát, illetve a kétoldali árok
kiásását. Ez körülbelül harmincnapi munka, napi nyolc órában. Ebbe a keretösszegbe
biztosan belefér, de csak annyit fog leszámlázni, amennyi órát ténylegesen dolgozik a gép.
Javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlat alapján bízzuk meg a Vasi BÉR-GÉP Kft a munka
elvégzésével 8.000,- Ft + ÁFA óradíj fejében, maximum 2.500 e Ft keretösszegig.
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:
39/2014. (VI.23.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat Tölgyfa utca
közművesítése érdekében megrendeli a Vasi BÉR-GÉP Kft-től a Dozmati új lakóterület
közműépítési és útépítési földmunkáinak elvégzését az árajánlatában foglaltaknak
megfelelően 8000,- Ft/óra + ÁFA egységáron. A képviselő-testület a munka elvégzésére
2.500 e Ft keretösszeget határoz meg, melynek fedezete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tartalék előirányzata.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munkák elvégzését megrendelje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: A Tölgyfa utca közművesítéséhez még hozzátartozik a víz és szennyvíz
vezeték kiépítése is. Ezekre a munkákra is kértem árajánlatokat. Az lenne a legkedvezőbb, ha
külön vennénk meg az anyagot és külön rendelnénk meg a kivitelezést. A kapott árajánlatok
alapján így a legkedvezőbb verzió az, hogy a Turkey Kft-től megvennénk az anyagot és a
kivitelezést megrendelnénk a Vas-Gáz Kft-től. Igy összesen bruttó 6.991.096,- Ft lenne a
bekerülési ár. A másik két árajánlat összege ennél jóval magasabb. Javaslom ezek alapján az
anyag beszerzését és a munka megrendelését a legkedvezőbb ajánlat szerint.
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:
40/2014. (VI.23.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat Tölgyfa utca
közművesítéséhez a víz és szennyvízvezeték kiépítéséhez szükséges anyagokat a Turkey
Kft-től (9791 Dozmat, Dozmat Major) az általa adott árajánlatban foglaltak alapján
bruttó 5.118.100,- Ft áron megrendeli. A kivitelezési munkák elvégzését a Vas-Gáz Kfttől (9700 Szombathely, Söptei u. 34.) megrendeli az árajánlatában foglaltaknak
megfelelően bruttó 1.872.996,- vállalkozói díj ellenében. A kiadás fedezete az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartalék előirányzata.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az anyagokat megvásárolja, a
munka elvégzését megrendelje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: A Tölgyfa utca közművesítéséhez műszaki ellenőr megbízását is
javasolnám. Erre is kértem árajánlatokat. A víz és szennyvíz beruházás műszaki ellenőrzésére
a Szemes és Fia Kft által adott ár 160.000,- Ft + ÁFA összeggel. Az út építésének műszaki
ellenőrzésére a Fórum-West Bt-től kapott ár 250.000,- Ft.
Javaslom ezek alapján a műszaki ellenőrzés elvégzésének megrendelését mindkét
vállalkozástól.

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:
41/2014. (VI.23.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat Tölgyfa utca
közművesítése részeként a víz és szennyvíz kiépítésének műszaki ellenőrzési munkáit
megrendeli a Szemes és Fia Kft-től az árajánlatában foglaltaknak megfelelően 160.000,Ft + ÁFA vállalkozói díj ellenében.
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dozmat Tölgyfa utca
közművesítése részeként az út építésének műszaki ellenőrzési munkáit megrendeli a
Fórum West Bt-től az árajánlatában foglaltaknak megfelelően 250.000,- Ft vállalkozói
díj ellenében.
A kiadások fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartalék előirányzata.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munkák elvégzését megrendelje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A második napirendi pont keretében az egyes lakossági csoportok
támogatásáról szóló rendeletünk módosítását szeretném javasolni. Az iskoláskorúak
támogatására minden év augusztus végén, szeptember elején kerül sor. Ennek összegét
javaslom az idei évtől 8.000,- Ft-ban meghatározni.
Ennek megfelelően a rendelet módosítása elkészült, javaslom azt elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (3 igen szavazat) megalkotta 8/2014.
(VI..) önkormányzati rendeletét az egyes lakossági csoportok támogatásáról szóló
11/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
b.) Horváth Ádám: Az önkormányzatnak statisztikai jelentést kell készítenie a viziközmű
szolgáltatással kapcsolatban. Vasivíz Zrt elkészíti ezt az adatszolgáltatást az önkormányzat
helyett, amennyiben ezt igényli az önkormányzat. Erre vonatkozóan készítettek egy
megállapodást, melynek elfogadását javaslom.
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:
42/2014. (VI.23.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt-vel kötendő
megállapodást adatszolgáltatás elkészítéséről a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat
képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

c.) Horváth Ádám: A jogszabályban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat vagyonáról
2013. december 31-i fordulónappal elkészült a kimutatás, melyet mindenki részére
kiküldtünk. Igy az a képviselő-testület részére bemutatásra került.
Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1600 órakor
bezárta.
kelt, mint első oldalon
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