DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2015. február 26-án 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. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
Pold Eszter aljegyzői feladatokat ellátó igazgatási ügyintéző
2. A civil szervezetek részére pályázati felhívás kiírása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. A hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Tájékoztatás az „Erdei kilátó” elnevezésű pályázati eljárásról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. Polgármesteri beszámoló az elmúlt testületi ülés óta tett intézkedésekről,
tevékenységekről
7. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a szociális ellátások rendszere 2015. március 1. napjától
jelentősen átalakulnak, emiatt az önkormányzat képviselő-testületének
2015. február 28-áig a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletet kell alkotnia. Ennek értelmében elkészítette a
hivatal – a polgármesterrel való egyeztetést követően – a szociális

ellátásokról szóló önkormányzati rendelettervezetet, annak indokolását,
hatásvizsgálatát, amelyről a képviselők írásbeli előterjesztést kaptak.
Továbbá egy tájékoztató anyag is került kiadásra a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokat érintő 2015. március 1-jétől hatályos
változásokról. Elmondta, hogy a településen a szociális problémák, az
ellátások száma éves szinten minimális.
Horváth Eszter: Részletesen ismertette és a képviselőkkel szinte bekezdésenként egyeztette
a rendelettervezetet.
Horváth Ádám: Elmondta, hogy mivel az előterjesztett tervezet módosítására indítvány nem
érkezett, ezért javasolta az előterjesztés szerint a szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.28.) számú önkormányzati rendelete
A szociális ellátásokról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
II. napirendi pont
A civil szervezetek részére pályázati felhívás kiírása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat a nonprofit szervezetek 2015. évi
támogatására a költségvetésében 180 eFt alapot állapított meg. Elmondta,
hogy elkészült a szervezetek részére a 2015. évi pályázati kiírás
tervezete, melyet a képviselők kézhez kaptak. Indítványozta a pályázati
kiírás elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
8/2015. (II.26.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta Dozmat Község
Önkormányzatának a helyi civil szervezetek 2015. évi támogatására kiírt pályázati
felhívását.
(A pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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III.napirendi pont
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

elmulasztásának

Horváth Ádám: Ismertette, hogy a korábbi évek jogszabály változása miatt a helyi
önkormányzati rendeletekben foglaltak megsértésének szankcionálása
került szabályozásra. A tapasztalatok, a megelőzés és a közösségi
együttélés alapvető szabályainak betartása, és betartatása érdekében
szükségét látta, hogy a testület fogadja el ezen szabályokról és
mulasztások jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet. A
rendelettervezet írásbeli előterjesztését a képviselők kézhez kapták,
indítványozta a rendelettervezet előterjesztés szerinti elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.28.) számú önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
IV.napirendi pont
A hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat 13/2005. (IX.06.) önkormányzati
rendelete engedélyezett égetési időszakként a keddi napok és minden
hónap első szombatja. A lakossági bejelentések és tapasztalatok alapján
indítványozta, hogy az előterjesztés szerint a testület a rendelet ezen
bekezdését módosítsa. Ennek alapján az égetési időszak a településen
szeptember 15. – április 30, ezen időszakon belül minden keddi napon és
minden hónap első szombatján. Szombati esőnap és ünnepnap esetén az
égetési nap a következő szombat. Fentiek alapján javasolta az
előterjesztés szerint a rendelet-módosítás elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (II.28.) számú önkormányzati rendelete
A hulladékégetésről szóló
13/2005. (IX.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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V.napirendi pont
Tájékoztatás az „Erdei kilátó” elnevezésű pályázati eljárásról
Horváth

Ádám:

Ismertette, hogy a pályázat megvalósításának határidejét
meghosszabbították, emiatt javasolta, hogy a kivitelezési
szerződésben
szereplő
teljesítési
határidő
is
kerüljön
meghosszabbításra 2015. május 31-ig. Az átadást pedig szeptember
30-ig határozzák meg.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
9/2015. (II.26.) számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat Község Önkormányzat által „Kilátó építése és pihenőpark
kialakítása” tárgyban a Design Bau 2000 Kft-vel (9791 Dozmat, Pinkafői u. 9.,
adószáma: 13687685-2-18, képviselő: Csányi Attila ügyvezető) 2014. december 09.
napján kötött kivitelezés szerződést módosítja, az alábbiak szerint:
A munka megkezdésének időpontja:
2015. március 02.
A beruházás műszaki átadásának határideje:
2015. május 31.
A szerződés teljesítésének kötbérmentes határideje:
2015. május 31.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
(A szerződésmódosítás a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VI.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló
tevékenységekről

az

elmúlt

testületi

ülés

óta

tett

intézkedésekről,

Horváth Ádám: Emlékeztetett arra, hogy Dozmat Önkormányzata a vízkárok enyhítésére vis
maior támogatást kapott. Ismertette, hogy a kárt ért útszakaszokra
vonatkozóan a Tölgyfa és az Akácfa utca érintett területeire vonatkozóan a
helyreállítás költségeire két ajánlatott kapott. Véleménye szerint a Turkey
Kft. Dozmat adta a legkedvezőbb árajánlatot a bruttó 810.000.-Ft értékben.
Indítványozta az árajánlatban meghatározott feltételekkel fenti munkálatok
elvégzésére a testület bízza meg a Turkey Kft-t.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
10/2015. (II.26.) számú határozata:
A képviselő-testület a 2014. évi vis maior támogatás terhére meg a Turkey Kft-t
(székhely. 9791 Dozmat, Dozmat Major, cégjegyzékszáma: 18-09-102478, adószáma:
11314479-2-18) a Tölgyfa utcában és az Akácfa utcában a 2014. évben keletkezett,
vízkárokból fakadó helyreállítási munkálatok (víz által lemosott útszakaszok
helyreállítása zúzott kő szállításával, elterítésével, tömörítésével, az út járhatóvá tétele)
elvégzésére. A vállalás összege: bruttó 637.795.-Ft+ÁFA, összesen: 810.000.-Ft.
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Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
(A szerződésmódosítás a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Kovács István dozmati lakos kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, miszerint a dozmati 0142/8 hrsz-ú saját tulajdonú
ingatlan megközelítését biztosítsa az önkormányzat. Leírta, hogy az
önkormányzati telkek szélénél az utolsó háznál egy mély árok
akadályozza a területre való bejutást. Továbbá leírta, hogy a területéből
139 m2-t közút címén minden ellenszolgáltatás nélkül az önkormányzat
részére közút céljára átadott. Ismertette továbbá, hogy az önkormányzat
felülvizsgálta a kérelmet és megállapította, hogy nevezett személy 0142/8
hrsz-ú területe a 0142/6 hrsz-ú terület telekmegosztásából keletkezett,
mely folytán a 0142/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, kivett közút (139
m2) is kialakult. Fenti út kialakítását az önkormányzat településrendezési
tervében foglaltak határozták meg kötelező érvényűen – a telebontási
eljárás enélkül nem valósulhatott volna meg. A terv szerinti út további
kialakítására – csatlakozást a levélben írt ingatlanhoz – az önkormányzat
rövid határidőn belül nem valósítja meg, tervei között nem szerepel. A
kérelmező által ingatlanához való megközelítés is magántulajdonon
keresztül vezet, ezen keresztül a szolgalmi jog biztosítása a kérelmező és
a tulajdonos közti együttműködésen alapul. Indítványozta a megismert
válaszlevél elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
11/2015. (II.26.) számú határozata:
A képviselő-testület megállapította, hogy a 0142/8-as terület abból a 0142/6-os területből
lett kialakítva, mely közúti kapcsolattal rendelkezett (Torony, 077 hrsz). A földkimérés
során, melyet a tulajdonos kezdeményezett, nem került biztosításra az újonnan
kialakított 0142/8-as hrsz terület megközelítése, melyről az önkormányzat nem tehet. Az
önkormányzat településrendezés tervében foglaltak szerint a dozmati 0142/7 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú, kivett közút (139 m2) – egyébként az önkormányzat hosszú
távú terve szerint kerékpárút kerülne kialakítása - további kialakítását, csatlakozását az
érintett ingatlanokhoz az önkormányzat középtávú terveiben nem áll módjában
megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan a kialakítandó út és a 0142/8 hrsz-ú, Kovács István
9791 Dozmat, Szabadság u. 13. szám alatti lakos kérelmében szereplő árokbefedéshez,
útcsatlakozáshoz az önkormányzat jelen helyzetben nem kíván kisajátítási eljárást
lefolytatni, továbbá az adott területre szolgalmi jogot kialakítani. Az önkormányzat
megállapította, hogy a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan jelenleg megközelíthető,
amelynek használatát javasolja a tulajdonosnak. Továbbá az esetleges szolgalmi jog
alapítása céljából a kérelmezőnek és az érintett terület (0142/9) tulajdonosaival
szükséges megegyezni, abban az önkormányzatnak beleszólási joga nincsen.
Felelős: polgármester
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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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