DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. december 9-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 megkötése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
Horváth Eszter aljegyző
2. Toronyi Csicsergő Óvoda Intézményfenntartó Társulásába való delegálás
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Horváth Eszter aljegyző
5. Közbeszerzési eljárás lefolytatása, eredmény meghozatala a kilátó építésének
pályázatához
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
7. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

I.napirendi pont
Háziorvosi szerződés megkötése
Horváth Ádám: Emlékezetett arra, hogy a korábbi testületi ülésen a testület döntött Dr.
Sudár Zsuzsanna háziorvossal való szerződés megszüntetéséről, továbbá
támogatta, hogy praxisjogát átadja Dr. Tóth Renáta háziorvosnak, akivel
az önkormányzat 2015. január 1-jétől szerződést kíván kötni. Ismertette,
hogy a tárgyalások eredményeként elkészült az új doktornővel a

szerződéstervezet, melyet részletezett. Indítványozta az előterjesztett
háziorvosi szerződéstervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
71/2014. (XII.09.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete háziorvosi szerződést köt 2015.
január 1. napjától Dr. Tóth Renáta (szül.: Szombathely, 1977. 02. 19., an.: Oláh Anna,
lakhelye: 9700 Szombathely, Győzelem u. 8., orvosi azonosító száma: 61116)
háziorvossal a Toronyi háziorvosi körzet területi ellátására az előterjesztett háziorvosi
szerződés alapján. Felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi szerződés aláírására.
(A szerződés a jegyzőkönyv mellékletében szerepel.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Joó Bélánéval a vérvételre és a
vérszállításra vonatkozóan külön szerződése van az önkormányzatnak.
Javasolta, hogy a következő testületi ülésen ezt a szerződést vizsgálja felül
a képviselő-testület.
II.napirendi pont
Toronyi Csicsergő Óvoda Intézményfenntartó Társulásába való delegálás
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Toronyi Csicsergő Óvoda Intézményfenntartó
Társulásába a választást követően újra delegálni szükséges Dozmat
Önkormányzatának Képviselő-testületéből. Javasolta, hogy a testület
Rédei Lászlót delegálja az intézményfenntartó társulásba.
Rédei László: A jelölést elfogadta, de a döntésbe nem kíván részt venni.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
72/2014. (XII.09.) számú határozata:
A képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda Intézményfenntartó Társulásába Rédei
László képviselőt delegálja Dozmat Önkormányzata részéről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szombathelyi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására van szükség. A
módosítás indokai között szerepel, hogy a polgármester kifejezetést a
megállapodás több részében az önkormányzatok képviselő-testületei által
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delegált váltaná fel, továbbá pontosításra kerülne az egyes társulás
keretében ellátandó feladatokat igénybe vevő települések köre. Ezen kívül
a kiegészítésre kerülne a megállapodás 2.1 és a 2.2 pontban, miszerint a
felsorolt alapszolgáltatásokat igénybevevő önkormányzatok a feladatok
után igényelhető alap normatívát kötelesek megigényelni, és a megigényelt
normatíva támogatás teljes összegét kötelesek Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzatának adott év december 31. napjáig átutalni.
Indítványozta az előterjesztés szerint a Megállapodás módosításainak
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
73/2014. (XII.09.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Szombathelyi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és egységes szerkezetét.
Felhatalmazta a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése
Horváth Eszter: Emlékeztetett arra, hogy a hulladékszállítással kapcsolatosan az
önkormányzat három céget keresett meg árajánlat tételre vonatkozóan.
Elmondta, hogy a pályázati határidő lejártáig egy cég sem adta be az
ajánlatát. Részletezte, hogy az eddigi szolgáltató a Szomhull Kft az
alábbiakról tájékoztatta az önkormányzatot: „A jelenlegi hatályos
jogszabályok nem rendelkeztek a 2015. évre vonatkozó
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díjak
mértékéről.
A
közszolgáltató ajánlatot abban az esetben tud adni, amennyiben az új
díjakat az illetékes minisztérium rendeletben közzé teszi.” Tájékoztatta
a szolgáltató továbbá az önkormányzatot, hogy a településen a
továbbiakban is szándékukban áll a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatokat ellátni.
Horváth Ádám: Fentiek alapján azonban az önkormányzat által a közszolgáltatás ellátásra
vonatkozó pályázat eredménytelen volt, amelyet a testületnek
határozatban kell megállapítani. Kérte a határozattervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
74/2014. (XII.09.) számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló
közszolgáltatási szerződés megkötésének érdekében tett ajánlatkérési pályázatát
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eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlatkérésre pályázati határidőn belül ajánlat
nem érkezett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette azonban, hogy amennyiben eredménytelen a pályázat a
hulladékgazdálkodási törvény lehetőséget ad a hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződés fél éves határozott időtartamra történő
meghosszabbítására. Ezáltal az önkormányzat biztosítaná január 1.
napjától a kötelező feladatát. Fentiek alapján kezdeményezte a Szomhull
Kft-nél a szerződés fél éves meghosszabbítását, melyre vonatkozóan
ismertette a szerződéstervezetet. Indítványozta az előterjesztett
szerződéstervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
75/2014. (XII.09.) számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló
meglévő közszolgáltatási szerződését 2015. június 30. napjáig meghosszabbítja a
Szomhull Nonprofit Kft-vel (9700 Szombathely, Welther K. u. 4.). Felhatalmazza a
Polgármestert az előterjesztés szerinti szerződés módosítás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

V.napirendi pont
Közbeszerzési eljárás lefolytatása, eredmény meghozatala a kilátó építésének
pályázatához
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Dozmat Község Önkormányzat „Kilátó építése és
Pihenőpark kialakítása” tárgyban a közbeszerzési törvény 122/A. §. szerint
indított hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást a közbeszerző lefolytatta
és a Bíráló Bizottság megtárgyalta, melyről az értékelési jegyzőkönyvet
megküldte a testület részére. Ennek alapján megállapításra került, hogy
határidőn belül a Design Bau 2006 Kft. és a Vasi Kapacitás Kft. adott be
ajánlatot. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a Vasi Kapacitás Kft.
nem tett eleget a felhívásban foglaltaknak és nem csatolta a műszaki
vezető tekintetében a kamara honlapjáról kinyomtatott igazolást a
névjegyzékben szereplésről vagy ennek elektronikusan elérési útvonalát. A
Vasi Kapacitás Kft. ajánlata a fentiek alapján érvénytelennek minősül. A
Bíráló Bizottság javasolta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
bírálati szempont alapján az érvényes ajánlatot tett Design Bau Kft-t (9791
Dozmat, Pinkafői u. 9.) az eljárás nyertesévé nyilvánítani.
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Indítványozta, hogy a Bíráló Bizottság javaslata alapján a testület
nyilvánítsa a közbeszerzési eljárást eredményesnek.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
76/2014. (XII.09.) számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat Község Önkormányzat által „Kilátó építése és pihenőpark
kialakítása” tárgyban a Közbeszerzési törvény 122/A. §. szerint indított hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Indítványozta, hogy a Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján az érvényes ajánlatot
tett Design Bau 2000 Kft-t (9791 Dozmat, Pinkafői u. 9.) nyilvánítsa ki az
eljárás nyertesévé. A munkálatok elvégzésével bízza meg a nyertes céget,
továbbá az ajánlata alapján kösse meg vele a vállalkozási szerződést.
Részletesen ismertette a szerződést és kérte a határozati javaslat
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
77/2014. (XII.09.) számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat Község Önkormányzat által „Kilátó építése és pihenőpark
kialakítása” tárgyban a Közbeszerzési törvény 122/A. §. szerint indított hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás nyertesének a Design Bau 2000 Kft-t (9791 Dozmat,
Pinkafői u. 9., adószáma: 13687685-2-18, képviselő: Csányi Attila ügyvezető) nyilvánítja.
Ennek alapján fenti projekt kivitelezésével megbízza és vállalkozási szerződést köt az
ajánlata alapján a Design Bau 2000 Kft-vel. Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VI.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
Horváth Ádám: Emlékezetett arra, hogy az önkormányzat a korábbi ülésen felmondta bérleti
szerződését Simon Pál dozmati lakossal a dozmati 130/1, 130/5 és a 130/812 hrsz-ú ingatlanok bérlésére vonatkozóan. A bérlő megkereste és ígéretet
tett arra, hogy a mulasztását 2014. december 31-ig befizeti, de kérelmezte,
hogy a 2015. január 1. – 2015. június 30. közti időszakra kössön bérleti
szerződést ugyanezen területekre és ugyanazon feltételekkel az
önkormányzat. Indítványozta a szerződés megkötését azzal a kikötéssel,
hogy a szerződés aláírására csak a 2014. évi bérleti díj megfizetését

5

követően kerül sor. 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
78/2014. (XII.09.) számú határozata:
A képviselő-testület bérleti szerződést köt Simon Pál (9791 Dozmat, Lovas u. 19.) a
dozmati 130/1, 130/5 és a 130/8-12 hrsz-ú ingatlanok bérlésére vonatkozóan. A bérleti
szerződést 2015. január 1. – 2015. június 30-ig köti meg határozott időre, a bérleti díj
összege 40.000.-Ft, a szerződés egyéb feltételei megegyeznek a 2014. évi bérleti szerződés
feltételeivel. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására azzal a
kikötéssel, hogy aláírásra csak a bérlő által a 2014. évi bérleti díj egyösszegű befizetését
követően kerüljön sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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