DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2015. február 04-én megtartott testületi
ülésén
Helye: Dozmati Faluház
Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő, Nagy
Ferenc képviselő, Rédei László képviselő, Horváth Eszter jegyző, 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. Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása
2. Dozmat Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
Horváth Eszter jegyző
3. Dozmat Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Vagyonellenőrző Bizottság tagjának megválasztása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
6. Egyebek

Szabályzatának

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

I.napirendi pont
Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az államháztartási törvény értelmében az önkormányzat,
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg
a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek
és ugyanezen törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét. Ennek értelmében előterjesztésre került a
középtávú terv, mely alapján kérte az általa ismertetett – előterjesztés
szerinti – terv elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
5/2015. (II.04.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta az államháztartásról szóló törvény
29/A. §. értelmében Dozmat Község Önkormányzatának középtávú tervét.
(A terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

II. napirendi pont
Dozmat Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet, rendelet indokolása előterjesztését.
Részletezte a jogszabályok szerint az állami bevételekre, elvonásokra
vonatkozó változásokat és annak hatásait az önkormányzat 2015. évi
működésére. Az előterjesztés szerint részletesen ismertette a kiadások
változásait a korábbi évekhez képest. Kiemelte, hogy az önkormányzat
adóerősség-képességi mutatószáma az átlaghoz képest magas (helyi
iparűzési adó adóbevételhez kapcsolódik), ezért majd 4 M Ft került az
állami támogatásból elvonásra. Kihangsúlyozta a felhalmozási kiadások
tervezetét: a vismaior pályázatból eredő útfelújításokat, a Tölgyfa utcai
aszfaltozási munkálatokat, valamint a Lovas utcai csatorna-hálózati
kialakítását. Elmondta, hogy a Tölgyfa utcai munkálatoknál a
háztartásoktól is vár hozzájárulásokat kb. 200 eFt összegben. Ismertette
továbbá, hogy a dozmati víztározóval, illetve a településen keresztül menő
kerékpárút-hálózat kiépítésével kapcsolatosan a tárgyalások folyamatban
vannak, az eddigi eredmények pozitívak, ezáltal bízik mindkét projekt
megvalósulásában.
Rédei László: Elmondta, hogy a Lovas utcában az út állapota katasztrofális, ennek
megoldását sürgette.
Horváth Ádám: Ismertette, hogy valóban rossz állapotban van az út, de véleménye szerint
elsőként az utcában a csatornázási munkálatokat kellene elvégezni és azt
követően az úttest felújítását. Hiszen fordított esetben a csatorna-hálózat
kiépítését követően újra sérülne az út. Kihangsúlyozta, hogy a
csatornázásra vonatkozó tervek készen vannak, és pályázati lehetőséget
vár az önkormányzat a megvalósításhoz. Jelenleg rövid távú megoldásként
az úttest kavicsozását lehetne megoldani. Sajnálattal mondta azonban,
hogy jelenlegi információi szerint utak felújítására vonatkozó pályázat
nem várható ebben az évben.
Ismertette továbbá, hogy az idei évben az önkormányzat a kulturális,
közművelődési feladatok ellátására 1,2 M Ft állami támogatást biztosít
kötelező elszámolással. Fentiek alapján javasolta, hogy kössenek
megbízási szerződést Bartus Adrienn 9791 Dozmat, Fiumei u. 31. szám
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alatti lakossal, aki eddig is ellátta ezen feladatokat, azok koordinálását.
Javasolta, hogy ezen feladattal bízzák meg Bartus Adrienn dozmati lakost
2015. január 01-jétől és a megbízási díj összege havi bruttó 31.500.-Ft
összegbe határozzák meg. Indítványozta a javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
6/2015. (II.04.) számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat Község Önkormányzatnál a kulturális, közművelődési
feladatok ellátásra 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig megbízza Bartus
Adriennt (sz.:Budapest, 1975. 05. 13., an.:Toppler Mónika) 9791 Dozmat, Fiumei u. 31.
szám alatti lakost. A megbízási díj összegét a testület bruttó havi 31.500.-Ft összegben
határozza meg.
(A megbízási szerződés másolata a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a költségvetési tervezetben beépítésre került a helyi
nonprofit szervezetek részére egy 180 eFt összegű pénzalap, amelyre
vonatkozóan pályázati kiírás kerül meghirdetésre. A tervezet részletes
megtárgyalását követően indítványozta az előterjesztés szerint Dozmat
Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.10.) számú önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
III.napirendi pont
Dozmat Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat SZMSZ-át felülvizsgálták és szükséges a
jogszabályoknak megfelelő aktualizálása. Eszerint elkészült és
előterjesztésre került a rendeletmódosítási tervezet. Ismertette részletesen a
módosításokat és kérte az előterjesztés szerinti rendeletmódosítás
elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.10.) számú önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2012. (XII.17.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)

IV.napirendi pont
Vagyonellenőrző Bizottság tagjának megválasztása
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy miszerint a választást követően a
képviselő-testület tagjainak száma egy fővel csökkent és a polgármester
nem lehet tagja önkormányzati bizottságnak, ezért az alpolgármester
Dankovics Norbert beválasztásra került a Vagyonellenőrző Bizottságba. A
jogszabályi állásfoglalások alapján azonban – a testület fenti indokai
ellenére –, mivel az alpolgármester sem lehet tagja a bizottságnak, emiatt
javasolta az 53/2014. (X.22.) számú képviselő-testületi határozat
módosítását. Eszerint Dankovics Norbert alpolgármester bizottsági tag
helyett Puskás László 9791 Dozmat, Fiumei u. 31. szám alatti lakos
kerülne a Vagyonellenőrző Bizottságba tagként megválasztásra. Kérte az
indítvány elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
7/2015. (II.04.) számú határozata:
A képviselő-testület módosítja az 53/2014. (X.22.) számú határozatát aszerint, hogy a
Vagyonellenörző Bizottság tagjává választja 2015. február 1. napjától Puskás László
9791 Dozmat, Fiumei u. 31. szám alatti lakost. A testület ugyanezen időponttól
Dankovics Norbert alpolgármesternek a Vagyonellenőrző Bizottságban betöltött tagsági
tisztségét összeférhetetlenségi szabályok miatt megszünteti.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

IV.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Simon Pál az önkormányzati terület bérlője rendezte bérleti
díj hátralékát, így a testület által elfogadott új bérleti szerződés aláírásra
került az idei évre vonatkozóan.
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Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy polgármesteri hatáskörben a
település polgárvédelmi szervezetében Rédei László képviselő felvételre
került Simon Balázs volt képviselő helyére.
Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

5

