DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi
ülésén
Helye: Dozmati Faluház
Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő, Nagy
Ferenc képviselő, Rédei László képviselő, Horváth Eszter jegyzői feladatot
ellátó aljegyző, Pold Eszter jegyzőkönyvvezető
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 4 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:
1. Háziorvosi szerződés felbontása és az új háziorvos személyéhez hozzájárulás
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
Horváth Eszter aljegyző
2. Közfoglalkoztatási kérelem benyújtása
Előterjesztő: Pold Eszter szociális ügyintéző
3. Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal kötendő ellátási szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
Horváth Eszter aljegyző
4. Ajánlatkérés szilárd hulladék elszállítására vonatkozóan
Előterjesztő: Horváth Eszter aljegyző
5. Önkormányzat pénzügyi helyzete (2014. I-III. negyedévi beszámoló)
Előterjesztő: Horváth Eszter aljegyző
Tóth Eszter pénzügyi előadó
6. Közbeszerzési ajánlatok megtárgyalása, közbeszerző kijelölése a kilátó építésének
pályázatához
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
7. Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve
8. Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
9. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
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I.napirendi pont
Háziorvosi szerződés felbontása és az új háziorvos személyéhez hozzájárulás
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Dr. Sudár Zsuzsanna háziorvos kérelmet nyújtott be a
testület felé, miszerint az önkormányzat és közte 2010. június 16-án kelt
háziorvosi vállalkozási szerződését fel kívánja bontani 2014. október 31.
napjával. Kérte továbbá, hogy a 6 hónapos felmondási idő alól mentse fel a
testület, hogy november 1. napjával a csepregi körzetben be szeretné
töltené a megüresedett orvosi álláshelyet. Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy tárgyalást folytattak a polgármesterek a háziorvossal és
ismertették vele, hogy december 31. napjával hajlandóak lennének a
szerződésének felbontására. Feltételül szabták, hogy segítsen háziorvos a
településre orvost keresni, mivel nem szeretnék a polgármesterek, ha a
körzet orvos nélkül maradna. A következő tárgyalásra a választások után
került sor, ahol Dr. Tóth Renáta orvos jelezte, hogy ő január 1. napjától
elvállalná a toronyi körzetben a háziorvosi feladatokat. Elmondta, hogy a
doktornő belgyógyász és rendelkezik foglalkozás-egészségügyi
képesítéssel is és jelenleg is háziorvosi feladatokat lát el. Indítványozta,
hogy a testület Dr. Sudár Zsuzsanna háziorvossal kötött szerződését 2014.
december 31. napjával közös megegyezéssel szüntesse meg. Ismertette a
határozati javaslatot és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
57/2014. (XI.11.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete Torony Község Önkormányzata,
Dozmat Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata mint megbízók és Dr.
Sudár Zsuzsanna (szül: Szombathely, 1966. 01. 22., anyja neve: Molnár Zsuzsanna,
lakhelye: 9735 Csepreg, Szombathelyi u. 1.) mint megbízott között 2010. június 16.
napján létrejött Háziorvosi Vállalkozási Szerződést, amely a Toronyi háziorvosi körzet
területi ellátására szólt, 2014. december 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a dozmati képviselő-testület hozzájárulása szükséges
ahhoz, hogy a Toronyi Háziorvosi körzethez tartozó praxisjogot Dr.
Sudár Zsuzsanna háziorvos átadhassa az új háziorvosnak. Továbbá
szükséges Dr. Tóth Renáta háziorvos személyének elfogadása a körzet
háziorvosi feladatainak ellátására. Elmondta, hogy az új háziorvos jelölt
elfogadásával folyamatosan biztosítottá válik a körzet ellátása, emiatt
kérte az ismertetett határozati javaslat elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
58/2014. (XI.11.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Sudár
Zsuzsanna háziorvos a Toronyi Háziorvosi körzethez tartozó praxisjogot átadja 2015.
január 1. napjától (ügyvédi ellenjegyzéssel, szerződés útján) Dr. Tóth Renáta (szül.:
Szombathely, 1977. 02. 19., an.: Oláh Anna, lakhelye: 9700 Szombathely, Győzelem u. 8.,
orvosi azonosító száma: 61116) háziorvos részére. A képviselő-testület megállapította,
hogy Dr. Tóth Renáta rendelkezik a szükséges szakképesítéssel a Toronyi háziorvosi
körzet területi ellátásához. A képviselő-testület fentiek alapján 2015. január 1. napjától a
Toronyi háziorvosi körzet területi ellátására Dr. Tóth Renáta háziorvost bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés elkészíttetésére. Felhatalmazza
Dr. Tóth Renáta háziorvost a szükséges működési engedélyezési és egyéb hatósági
eljárások lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.
II.napirendi pont
Közfoglalkoztatási kérelem benyújtása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy 2014. 11. 17. napjától 2015. január 31. napjáig
közfoglalkoztatás megszervezésére az önkormányzat kérelmet nyújthat
be. A támogatás 100%-os mértékű, 8 órás foglalkoztatásra.
Indítványozta, hogy az önkormányzat 1 fő közfoglalkoztatottra
vonatkozóan adjon be pályázatot. Kérte az indítvány elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
59/2014. (XI.11.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy 1 fő létszámra, a településen közfoglalkoztatás
megszervezésére 2014. november 17. – 2015. január 31. közti időszakra, 8 órás
foglalkoztatásra támogatási kérelmet nyújt be a Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez. Felhatalmazta a
polgármester a hatósági szerződés aláírására, a foglalkoztatási jogviszony létesítésére.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
III. napirendi pont
Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal kötendő ellátási szerződés megtárgyalása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász megkereste az
önkormányzatot ellátási szerződés megkötésével a pszichiátriai- és
szenvedélybetegek
intézményi
rendszerben
történő
ellátásával
kapcsolatosan. A képviselők kézhez kapták az ellátási szerződés tervezetét,
melynek elfogadását az előterjesztés szerint indítványozta.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
60/2014. (XI.11.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy ellátási szerződést köt a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitász (Szombathely, Hollán e. u. 10-12.) szervezetével a szociális
törvényben meghatározott ellátásokon belül a pszichiátriai- és szenvedélybetegek
intézményi ellátására vonatkozóan. Felhatalmazta a polgármestert az ellátási szerződés
aláírására.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Ajánlatkérés szilárd hulladék elszállítására vonatkozóan
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat szerződése a település közigazgatási
területén keletkező vegyes települési szilárd hulladék begyűjtésére,
szállítására, ártalmatlanító helyre történő elhelyezésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés 2014. december 31. napjával lejár. E miatt
szükséges, hogy az önkormányzat ajánlattételi felhívást bocsásson ki a
feladat ellátására vonatkozóan, melyet az előterjesztésként minden
képviselő kézhez kapott. Szükséges továbbá, hogy legalább három cégtől
kérjen ajánlatot. Javasolta hogy a Szomhull Nonprofit Kft-től, a Műllex
Kft-től, valamint a Parkom Kft-től kérjen az önkormányzat ajánlatott a
közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozóan. Ismertette a határozati
javaslatot és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
61/2014. (XI.11.) számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd 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:
- Szomhull Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.
- Müllex kft. 9784 Harasztifalu, Nyárfasor u.
- Parkom Kft. 9737 Bük, Jókai u. 24.
2.) az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a
megkeresett cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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V.napirendi pont
Önkormányzat pénzügyi helyzete (2014. I-III. negyedévi beszámoló)
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a I-III. negyedévi beszámoló alapján elmondható, hogy a
teljesítések a költségvetésnek megfelelően időarányosan teljesültek.
Kiemelte, hogy az önkormányzatnak továbbra is jelentős pénzügyi
tartaléka van, hitelállománnyal nem rendelkezik. Elmondta, hogy több
beruházási fejlesztési támogatást is kapott a település és a teljesítések is
megtörténtek, illetve folyamatban vannak. Véleménye szerint az
önkormányzat helyzete gazdaságilag stabil és megfelelő gazdaságpolitikát
folytat a képviselő-testület, amelyet tovább szeretne az új összeállítású
testülettel folytatni.
VI.napirendi pont
Közbeszerzési ajánlatok megtárgyalása, közbeszerző kijelölése a kilátó építésének
pályázatához
Horváth Ádám: Tájékoztatta a megjelent képviselőket, hogy Dozmat Önkormányzata nettó
24.118.162 Ft összegű támogatást nyert el C típus erdei kilátó építése
céljából az EMVA (erdei
közjóléti
létesítmények
megvalósításához
nyújtandó támogatások jogcímén) pályázatból. Elmondta, hogy ezálta a
kilátó építésének összköltsége várhatóan 30.630.000.-Ft. Ismertette, hogy a
közbeszerzési szabályok alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a
pályázat megvalósításához, mivel a 15 M Ft összegű értékhatárt az építési
beruházás meghaladja. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közbeszerzési
eljárás lefolytatására közbeszerzési vállalkozásoktól árajánlatot kapott.
Ismertette az árajánlatokat. Összegzésében elmondta, hogy Dr. Ujvári Sándor
ajánlata a legkedvezőbb, hiszen bruttó 250.000.-Ft összegben vállalja el a
közbeszerzési eljárás lebonyolítását. Indítványozta, hogy a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására a testület Dr. Ujvári Sándor ügyvédet bízza meg a
benyújtott árajánlata alapján.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
62/2014. (XI.11.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMVA pályázati
támogatásból megvalósítandó C típusú erdei kilátó építéséhez szükséges Kbt. 122/A.§.
szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lebonyolítására Dr. Ujvári Sándort
(8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 21. II/4., adószáma: 50235654-1-40)bízza meg - az általa
beadott árajánlatában lévő feltételek alapján – eljárásonként bruttó 250.000.-Ft, azaz
Kettőszázötvenezer forint szolgáltatási díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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Horváth

Ádám:

A beruházással kapcsolatosan elmondta, hogy a támogatás
utófinanszírozású, továbbá az áfa tartalmat az önkormányzatnak kell saját
költségén vállalni. Ismertette, hogy az önrész biztosításához az
önkormányzat pénzügyi tartaléka rendelkezésre áll. A fejlesztés
megvalósításához azonban szükséges, hogy az önkormányzat a pályázati
támogatás megelőlegező kölcsönt vegyen fel. Ismertette, hogy már
tárgyalt az önkormányzat számlavezető bankjával a Savaria
Takarékszövetkezettel. A hitelszerződés megkötéséhez szükséges az
önkormányzatnak a hitelfedezet biztosítása. A bankkal való egyeztetést
követően a dozmati önkormányzat tulajdonában lévő 3 db beépítetlen
területre (dozmati 80/47, 80/54, 80/55 hrsz-ú ingatlanok) vonatkozóan
jelzálogjog kerülne bejegyzésre. Ismertette a határozati javaslatot és kérte
annak elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
63/2014. (XI.11.) KT számú határozata:
Dozmat Község Képviselő-testülete pályázati támogatás-megelőlegező kölcsönt vesz fel a
Savaria Takarékszövetkezet pénzügyi szervezetnél (9700 Szombathely, Petőfi u. 18.).
A hitel célja: az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból elnyert
(21118210038 számon nyilvántartásba vett) támogatás alapján az „C
típusú erdei kilátó” elnevezésű építési beruházás megvalósításához
A hitel összege:
A hitel lejárata:

24.000.000.-Ft, azaz Huszonnégymillió forint.
1 év

Hitelfedezet: az önkormányzat tulajdonában lévő dozmati ingatlanok az alábbiak
szerint
1. Dozmati 80/47 hrsz-ú „beépítetlen terület” elnevezésű, 2252 m2
területű ingatlan
2. Dozmati 80/54 hrsz-ú „beépítetlen terület” elnevezésű, 1500 m2
területű ingatlan
3. Dozmati 80/55 hrsz-ú „beépítetlen terület” elnevezésű, 1500 m2
területű ingatlan
Az önkormányzat kijelenti, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan üzleti vagyon
(forgalomképes ingatlan) azaz nem a törzsvagyon része.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön és járulékai visszafizetését
a futamidő alatti költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és jelzálog-szerződést aláírja az
önkormányzat képviseletében.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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Horváth Ádám: A hitelfelvételi eljáráshoz a bank kérte továbbá, hogy a testület nyilatkozza
le, hogy a stabilitási törvény értelmében a települési önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletének megkötéséhez nincs szükség a
kormány hozzájárulására. Ismertette a határozati javaslatot és kérte annak
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
64/2014. (XI.11.) KT számú határozata:
Dozmat Község Képviselő-testülete pályázati támogatás-megelőlegező kölcsönt vesz fel a
Savaria Takarékszövetkezet pénzügyi szervezetnél az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból elnyert (21118210038 számon nyilvántartásba vett) támogatás
alapján az „Erdei kilátó” elnevezésű építési beruházás megvalósításához.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (2) bekezdés a./ és c./ pontja értelmében a települési
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletének megkötéséhez nincs szükség a
kormány hozzájárulására.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
VII.napirendi pont
Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a képviselő-testületnek minden év november 15-ig el kell
fogadnia a következő év belső ellenőrzési tervét. A Pénzügyi Tükör Bt.
által elkészült a javaslat, miszerint két célellenőrzésre kerülne sor.
Elsőként a pályázatok, fejlesztések gazdálkodási, pénzügyi, elszámolási
ellenőrzése, másodsorban pedig egy havi bizonylat ellenőrzése.
Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztés szerinti belső ellenőrzési terv elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
65/2014. (XI.11.) KT számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta Dozmat Község Önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési tervét.
(A terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: 2015. november 15.
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VIII.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
Horváth Ádám: Emlékeztette a képviselőket, hogy Öhm László (9700 Szombathely, Nagy L.
u. 34.) bérli az önkormányzat tulajdonában lévő dozmati 130/7 hrsz-ú
„beépítetlen terület” elnevezésű ingatlant. A bérlő szerződése azonban 2014.
december 31-én lejár és kérte a szerződés meghosszabbítását még egy évre.
Indítványozta, hogy a testület újra kösse meg a bérleti szerződést Öhm
Lászlóval, egy év időtartamra, és ugyanazon feltételekkel, mint a 2014. évi
bérleti szerződésben szerepelt. Kérte a javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
66/2014. (XI.11.) KT számú határozata:
A képviselő-testület döntött arról, hogy bérleti szerződést köt Öhm László 9700
Szombathely, Nagy L. u. 34. szám alatti lakossal az önkormányzati tulajdonban lévő
dozmati 130/7 hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú, 2.671 m2 területű ingatlanra
vonatkozóan. A bérlet időtartama: 2015. január 1. – 2015. december 31. A bérleti díj
összegét 60.000.-Ft+áfa/év összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: 2015. november 30.
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat bérleti szerződést kötött Simon Pál
dozmati lakossal a dozmati 130/1, 130/5 és a 130/8-12 hrsz-ú ingatlanok
bérlésére vonatkozóan. Sajnálatos módon a bérlő a mai napig nem fizette
meg a bérleti díj összegét, holott a határidő szerint azt március 30-ig
kellett volna teljesítenie. Többszöri figyelmeztetés ellenére a befizetés
nem történt meg, emiatt javasolta a bérleti szerződés felmondását a
szerződésben meghatározottak elmulasztása miatt. Ismertette a határozati
javaslatot és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
67/2014. (XI.11.) KT számú határozata:
A képviselő-testület Simon Pál 9791 Dozmat, Lovas u. 19. szám alatti bérlővel 2014. 11.
21. napján - a dozmati 130/1., 130/5 és 130/8-12. helyrajzi számú ingatlanokra
vonatkozóan – kötött bérleti szerződést a szerződés 4./ pontja értelmében rendes
felmondással 2014. december 31-i hatállyal megszünteti. Felhívja a bérlő figyelmét a
szerződés 4. pontjára, miszerint a bérbe vevő köteles a területeket eredeti állapotában
(üresen, rét funkcióban) bérbe adónak visssaadni. Felhatalmazza a Polgármestert a fenti
döntésről a bérlő tájékoztatására, továbbá a területek átadására vonatkozó eljárás
lefolytatására.
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Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Horváth Ádám: Az alábbi intézkedésekről tájékoztatta a képviselőket:
 Elmondta, hogy a dozmati 16 építési telek közművesítése (víz- és
csatornahálózat, áram, gázhálózat) megtörtént.
 Tájékoztatott arról, hogy a Vas Megyei Területfejlesztési
Programban Dozmat település a csapadékelvezetési projektben,
illetve az egészségház kialakításában szerepel a pályázati
lehetőségek között. A kerékpárút fejlesztést külön fejezetben
szervezeti a megyei önkormányzat, továbbá a dozmati víztározó
pedig központi pályázatból kerül megvalósításra.
 Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tervezett földmunka
költségvetési mértékét szükséges növelni, ezért az elszámoláskor
előirányzat-növekedés
kerül
előterjesztésre,
mely
a
tartalékalapból kerülne átcsoportosításra.
 Indítványozta, hogy elő kellene készíteni a településen egy
sportegyesület megalakítását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
68/2014. (XI.11.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Ferenc: Megkérdezte, hogy tervezi az önkormányzat a ravatalozó felújítását.
Horváth Ádám: Elmondta, hogy a felújításról a terveket elkészíttette az önkormányzat,
azonban ez várhatóan 6 M Ft összeget vesz igénybe. Bízik abban, hogy
pályázati lehetőség lesz a felújításra.
Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.
k. m. f.

Horváth Eszter
jegyzői feladatokat ellátó
aljegyző

Horváth Ádám
polgármester
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