DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2015. március 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. Jelentés az önkormányzat és intézményének 2014. évi belső
ellenőrzéséről
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
2. Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Lovas utca szennyvíz-elvezetési munkáinak kivitelezéséhez, vízjogi
létesítési engedélyek aktualizálásához árajánlat
5. Polgármesteri
beszámoló
az
elmúlt
időszak
eseményeiről,
intézkedéseiről
6. Egyebek

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Jelentés az önkormányzat és intézményének 2014. évi belső ellenőrzéséről
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a képviselő-testületnek a 2014. évi beszámolójának
tárgyalásával megelőzően tárgyalnia kell a 2014. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést. Az írásban előterjesztett jelentés alapján
célellenőrzés történt az önkormányzatnál a belső kontroll szabályszerű
működése (egy havi házipénztári és banki bizonylatok alapján), valamint a
2013. évi mérlegvalódiság (a főkönyvi könyvelés, a mérleget alátámasztó
leltár és a KATAVIN program adatai alapján). A jelentés összességében
megállapítja, hogy az ellenőrzések során büntető, - szabálysértési,
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kártérítési, illetve fegyelmi megindítására okot adó cselekmény, mulasztás,
vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. Javasolta az összesítő jelentés
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
13/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi Tükör Bt. által elkészített Dozmat Község
Önkormányzatánál elvégzett belső ellenőrzések alapján a 2014. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést.
(A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 30.
II.napirendi pont
Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Horváth Ádám: Ismertette, hogy közbeszerzési törvény 5. §. (1) bekezdése értelmében az
ajánlatkérők a költségvetési év elején 2015. április 15-ig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. Javasolta a mellékelt tervezet (Kilátó építése, Tölgyfa
utca aszfaltozása) elfogadását, amely tartalmazza a költségvetési
rendeletben elfogadott beruházásokat, felújításokat.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
14/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta Dozmat Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervét az előterjesztés szerint.
(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 15.
III. napirendi pont
Döntés a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a civil szervezetek pályázatára határidőben és érvényesen
két civil szervezet küldte be a pályázatát, amelyet egy összefoglaló
táblázatban összegyűjtött a hivatal. Ez alapján az 180 eFt összegű alapra 200
eFt igény érkezett. Ezt részletesen ismertette. Az alábbi támogatási
javaslatot ismertette a megegyezést követően:
Együtt Dozmatért Egyesület
100.000.-Ft
Dozmati Egyházközség
80.000.-Ft.
Kérte az indítvány elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
15/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról az alábbiak szerint
döntött:
Együtt Dozmatért Egyesület
Dozmati Egyházközség

100.000.-Ft
80.000.-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
IV.napirendi pont
Lovas utca szennyvíz-elvezetési munkáinak kivitelezéséhez, vízjogi létesítési engedélyek
aktualizálásához árajánlat
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Lovas utca vizjogi létesítési
engedélyének aktualizálása, meghosszabbítása szükséges. Az eljárás
megindításához szükséges, a kérelem beadásához szükséges tervező
szakember által módosított műszaki terv készíttetése. Ismertette, hogy az
eredeti terveket Szemes és Fia Kft. (9700 Szombathely, Szt. Flórián krt.
2.) készítette, az általuk beadott árajánlat 250.000.-Ft+áfa összeg.
Indítványozta ezen cég megbízását a módosítási munkálatok
elvégzésével.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
16/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület a Lovas utcai szennyvíz-hálózat kivitelezéséhez szükséges vízjogi
létesítési engedély aktualizálásához, módosításához, meghosszabbításához szükséges
műszaki tervezési feladatok ellátásával a Szemes és Fia Kft. (9700 Szombathely, Szt.
Flórián krt. 2.) vállalkozást bízza meg. A szolgáltatási díj összegét 250.000.-Ft+áfa
összegben állapítja meg a testület. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
V.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, intézkedéseiről
A környezetvédelemről szóló 8/2011./VII.13./ önkormányzati rendelet módosítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat rendelete szabályozza, miszerint a
belterület határán belül minden év március 1-től minden év október 31-ig
vasárnap egész nap tilos minden olyan tevékenység végzésére és készülék
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vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró. veszélyeztető
vagy károsító hang és rezgésterhelést okoz, mint az építési, szerelése,
bontási tevékenység /kivéve közcélú hibaelhárítás/, és a motoros és
elektromos gépek használata. A lakossági bejelentések és tapasztalatok
alapján indítványozta, hogy az előterjesztés szerint a testület a rendelet
ezen bekezdését módosítsa. Ennek alapján fenti tevékenységet április 01 és
október 31. közötti időszakban tiltsa meg a testület. 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
6/2015. (IV.01.) számú önkormányzati rendelete
A környezetvédelemről szóló
8/2011.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Dozmat Község Önkormányzat Gazdasági Programja
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a választást követő 6 hónapon belül a
képviselő-testületnek kötelessége elfogadni az önkormányzat ciklusra
vonatkozó gazdasági programját. A hivatal írásban elkészítette a gazdasági
program előterjesztését és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
17/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta
Önkormányzatának Gazdasági Programját (2015-2019.).
(A program a jegyzőkönyv mellékletében található.)

Dozmat

Község

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 11.
Orvosi szolgálathoz szoftver program vásárlása
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a település háziorvosa megkereste,
miszerint a háziorvosi ellátáshoz szükséges egy szoftver vásárlása,
amelyhez kérte az önkormányzatok (Torony, Bucsu, Dozmat) támogatását.
Ismertette, hogy a szoftver az önkormányzatok tulajdona marad és a
háziorvos körzetváltás esetén sem viheti el. Egyeztetve a toronyi
polgármesterrel indítványozta, hogy a szoftver-vásárláshoz a három
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önkormányzat lakosságszám arányában járuljon hozzá. Kérte az indítvány
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
18/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a Toronyi Háziorvosi Körzetbe a háziorvosi
feladatok ellátásához megvásárolja a háziorvosi szoftvert a toronyi és a bucsui
önkormányzatokkal közösen. A szoftver megvásárlásához Dozmat Önkormányzata
lakosságszám arányosan járul hozzá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Megbízás földmunkák elvégzésére
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az építési telkek közművesítési és kialakítási munkálataihoz
szükséges vállalkozót és vállalkozásokat megbízni földmunka,
tereprendezés elvégzésére. Egyeztetett vállalkozókkal és javasolta, hogy
a Vasi Bér-Gép Kft-t (9738 Tömörd, Fő út 103/A.) bízzák meg 8.000.Ft/óra díjazás ellenében a földmunkák elvégzésére. Kérte az indítvány
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
19/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a településen az építési telkek további
kialakításához, közművesítéséhez megbízzák a Vasi Bér-Gép Kft-t (9738 Tömörd, Fő út
103/A.) a földmunkálatok elvégzésével 8.000.-Ft/óra díjazás ellenében. Felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az építési telkek közművesítés és kialakítási munkálataihoz
szükséges vállalkozót szállítási fuvarozási feladatok elvégzésére.
Egyeztetett vállalkozókkal és javasolta, hogy bízzák meg a Bíró Tóth
Kft-t (9700 Szombathely, Söptei u. 70.) 6.000.-Ft/óra díjazás ellenében a
szállítási, fuvarozási feladatok .elvégzésére. Kérte az indítvány
elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
20/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a településen az építési telkek további
kialakításához, közművesítéséhez bízzák meg a Bíró Tóth Kft-t (9700 Szombathely,
Söptei u. 70.) a szállítási, fuvarozási feladatok elvégzésével 6.000.-Ft/óra díjazás
ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Elővásárlási jog
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az épített környezet kialakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25.§-a alapján az
önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az önkormányzat építési
szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításához
szükséges ingatlanok esetében. Ennek alapján felülvizsgálatra kerültek a
településen az e körben esetleg beletartozó ingatlanok. Ennek alapján az alábbi
ingatlanokra vonatkozóan javasolja az önkormányzat számára az elővásárlási jog
biztosítását:

.



Dozmati 103 hrsz-ú ingatlan (természetben: Dozmat, Fiumei u. 28.)
Településrendezési célok: egészségügyi alapellátás biztosítása (orvosi
rendelő kialakítása) Településkép védelem. Az utca a rendezési tervben
településkép védelem alatt van, és a faluház melletti baloldali épület
komoly zavaró tényező.



Dozmati 182 hrsz-ú ingatlan
Településrendezési célok: önkormányzati gazdálkodási terület kialakítása,
Illetve mivel a területhez nincs jelenleg közúti kapcsolat, és a mellette lévő
két oldalon az önkormányzat tulajdonában álló terület található (181, 183
hrsz.), ezért a beékelődött területnek hosszú távon csak úgy lehet közúti
kapcsolata, hogy ha összevonás alá kerül a 181, 182, 183 hrsz-ú
ingatlanokkal



Dozmati 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7
Cél: A jövőben megépítendő Dozmati víztározó kiszolgáló területe, melyet
az önkormányzat kíván hasznosítani és ezzel önkormányzati bevételét
növelni.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
21/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 25.§-a alapján önkormányzat építési szabályzatban meghatározott
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településrendezési célok megvalósításához az alábbi ingatlanok elővásárlási jogának
megszerzését tartja szükségesnek:

.



Dozmati 103 hrsz-ú ingatlan (természetben: Dozmat, Fiumei u. 28.)
Településrendezési célok: egészségügyi alapellátás biztosítása (orvosi
rendelő kialakítása) Településkép védelem. Az utca a rendezési tervben
településkép védelem alatt van, és a faluház melletti baloldali épület
komoly zavaró tényező.



Dozmati 182 hrsz-ú ingatlan
Településrendezési célok: önkormányzati gazdálkodási terület
kialakítása, Illetve mivel a területhez nincs jelenleg közúti kapcsolat, és
a mellette lévő két oldalon az önkormányzat tulajdonában álló terület
található (181, 183 hrsz.), ezért a beékelődött területnek hosszú távon
csak úgy lehet közúti kapcsolata, hogy ha összevonás alá kerül a 181,
182, 183 hrsz-ú ingatlanokkal



Dozmati 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7
Cél: A jövőben megépítendő Dozmati víztározó kiszolgáló területe,
melyet az önkormányzat kíván hasznosítani és ezzel önkormányzati
bevételét növelni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Torony Község Önkormányzatához kérelem az iskola, óvoda tulajdonjogával kapcsolatosan
Horváth Ádám: Indítványozta két ügy Torony Község Önkormányzatához való egyeztetést.
Elmondta, hogy a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskolában, mint
ingatlanban Dozmat község önkormányzata is tulajdonos 10% mértékben.
Ez történelmi hagyomány alapján alakult így, és egy elég érdekes helyzet,
és ilyen nagyon az országban sincs, hogy egy adott község általános
iskolájában egy másik község is tulajdonos. Emlékeztetett arra, hogy
hasonló helyzet állt fent az óvodánál is, ahol 5%-os tulajdonrésze volt
Dozmatnak, ott gesztust gyakorolva ingyenesen ajánlottuk fel Torony
község önkormányzat részére a tulajdonunkat.
Elmondta azonban, hogy mivel az iskolában fennálló tulajdonunkhoz
egyrészt semmilyen érdek nem fűződik, illetve semmilyen ráhatással nem
vagyunk, és mivel az iskola finanszírozását átvette az állam, ezért
javasolta, hogy ezt a tulajdonrészt is rendezni kellene.
A gyakorlatban is látszik, hogy nincs értelme ennek a tulajdonnak, hisz
például az iskola tavalyi névadása, melyet egyébként mi is támogattunk
volna, és örülünk neki, Dozmat község önkormányzatának megkérdezése
nélkül történt, illetve az iskola működtetésében, vagy bárminemű dolgával
kapcsolatban semmilyen tájékoztatást nem is kapunk.
Mivel ez a tulajdonrészt azonban szerepel Dozmat önkormányzatának
vagyonleltárában, és értéket képvisel, ezért szeretnénk, ha a
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tulajdonrészünket Torony község önkormányzata könyv szerinti értéken/
vagy vagyonértékelésen alapuló értéken megvásárolná.. Az ingyenes
átadást ez esetben az értékre való tekintettel nem tudjuk végre hajtani. A
tulajdonviszony rendezése hosszú távra tudja biztosítani, hogy mindkét
község intézményeivel saját maga rendelkezzen, azok nevében szabadon
köthessen szerződéseket, megállapodásokat, dönthessen bármiben
önállóan. Javasolta az indítvány elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
22/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, a Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola
ingatlanában Dozmat Község Önkormányzata tulajdonát képező 10%-os tulajdonrészt
Dozmat Község Önkormányzata a vagyonleltárában szerepelő könyv szerinti értéken/
vagy vagyonértékelésen alapuló értéken felajánlja megvásárlásra Torony Község
Önkormányzatának. Felhatalmazta a Polgármestert a levél megírására és a tárgyalások
lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Torony Község Önkormányzatához kérelem elkerülő út kiépítésére vonatkozóan
Horváth Ádám: Javasolta, hogy hivatalos formában keressék meg Torony Község
Önkormányzatát egy közös, a községeket elkerülő mezőgazdasági
külterületi út kialakítására vonatkozóan. Elmondta, hogy mind Dozmat,
mind Torony számára gondot okoz az, hogy a faluktól délre elterülő
területeket csak a lakott területeken keresztül lehet megközelíteni, és a
teherforgalom nem tesz jót az önkormányzati belterületi utaknak, melyek
karbantartására, felújítására egyébként sincs egyik önkormányzatnak
forrása, ezért fontos, hogy a lakóházas részek útjait megvédjük a túlzott
igénybe vételtől. Elmondta továbbá, hogy egy új mezőgazdasági út
kiépítésére sincsen egyik önkormányzatnak sem elegendő forrása, viszont
a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban lesz külterületi utakra
pályázat, ez biztos. És ezt az alkalmat kell megragadnunk, mert ebből ezt
meg lehet oldani, másrészt 2020 után már nem számíthatunk jelentős
uniós támogatásra.
Javaslatunk a következő, melyhez kizárólag önkormányzati utakat, illetve
egy helyen a Szombathelyi Erdészeti Zrt, területét kell igénybe venni,
azaz nincs szükség bonyolult és drága terület vásárlásokra.
Torony község Dozmat felöli végén az Arany-patakhoz menő
önkormányzati utat kell felújítani, ami az Arany-patakon átmenő hídhoz
vezet. A hidat vagy meg kell erősíteni, vagy újat építeni. A híd után az út
a kutyaiskola felé halad tovább, mely szintén toronyi önkormányzati
tulajdonban van. A kutyaiskolánál fordul el déli irányba az erdő felé, és
egy idő után átér dozmati területre. Itt kell egy darabon az erdészet
területén vinni a földutat, mely végül kiér a most is már meglévő dozmati
erdészeti útra. Természetesen a pontos nyomvonalat érdemes és kell is
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egyeztetni. Ezáltal mind a toronyi, mind a dozmati déli külterületek
elérhetővé válnak ezen az úton. Azért szükséges ebben az ügyben
egyeztetni, hogy a pályázat megjelenéséig előkészítsük a projektet, hogy
legyen végleges nyomvonalunk és költségbecslésünk. Végleges terveket,
ami természetesen nagyobb kiadással jár, csak akkor kell és érdemes
elkészíteni, amint elérhetővé válik a pályázat, hisz ezen tervezést
általában a pályázat keretében is el lehet számolni.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
23/2015. (III.26.) számú határozata:
A képviselő-testület kezdeményezi a tárgyalások megkezdését Torony Község
Önkormányzatával Dozmat és Torony településeket elkerülő mezőgazdasági külterületi
út kialakítására vonatkozóan. Indítványozza a testület, hogy Dozmat és Torony
Önkormányzata fenti közös célt egy közös projekt keretében valósítsa meg, végeztessék
el a közös tervezési feladatokat, nyomvonalak kialakítását, költségbecslést,
engedélyeztetési eljárásokat. Ezen előkészítő feladatok elvégzésével a két önkormányzat
engedélyes tervekkel a birtokukban nagyobb esélyt biztosítanak egy sikeresebb,
eredményesebb közös projekt megvalósításához, a pályázati lehetőségek kiaknázásához.
Felhatalmazta a Polgármestert a levél megírására és a tárgyalások lefolytatására.
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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