DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2015. április 21-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. A dozmati 80/7 hrsz-ú (Vadvirág u. 2.) építési telek értékesítése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Döntés vis maior támogatásból helyreállítási munkálatokról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Polgármesteri
beszámoló
az
elmúlt
időszak
eseményeiről,
intézkedéseiről
4. Egyebek

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
A dozmati 80/7 hrsz-ú (Vadvirág u. 2.) építési telek értékesítése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 80/7 hrsz-ú
építési telekre Misky Zsuzsanna Katalin vételi ajánlatot tett. A vételár
összegét indítványozta 4.543.000.-Ft összegben meghatározni. Ismertette a
határozattervezetet, valamint az adásvételi szerződés tervezetét.
Indítványozta az előterjesztés szerint az ingatlan értékesítését.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
24/2015. (IV.21.) KT számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy Dozmat Község
Önkormányzat tulajdonában lévő dozmati 80/7 hrsz-ú (természetben: 9791 Dozmat,
Vadvirág u. 2.) beépítetlen terület művelési ágú, 1298 m2 területű ingatlanját értékesíti.
A vételár összege bruttó 4.543.000.-Ft. A fizetés módja: az adásvételi szerződés

aláírásakor a vevő 1.000.000.-Ft foglalót köteles fizetni, ezt követően három havi –
önkormányzat által kiállított számlát követően - részletfizetést engedélyez a vevő részére
az önkormányzat. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

II.napirendi pont
Döntés vis maior támogatásból helyreállítási munkálatokról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a 2014. évi nagy esőzésekből eredő károk helyreállítása
szükséges. Emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási költségekre 956.000.-.Ft
összegű vis maior támogatást állapított meg az állam. A helyreállítási
munkálatokra vonatkozóan árajánlatot kért az útfelújításokra,
aszfaltozásokra, valamint az áteresz kiépítésére vonatkozóan, amelyet
bemutatott a testület számára. Véleménye szerint a dozmati 175 hrsz-ú,
valamint a 176/6 hrsz-ú út útfelújítási ás áteresz újjáépítési munkálatainak
elvégzésére a Design Bau 2006 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A
Tölgyfa utca (80/5 hrsz.) és az Akácfa utca (36/10 hrsz.) helyreállítási
munkálataira pedig a Turkey Kft. adta a megfelelő árajánlatot. Emlékeztetett
arra, hogy az önrész összegét a testület a költségvetésébe beépítette.
Indítványozta, a Design Bau 2006 Kft. és a Turkey Kft megbízását a vis
maior támogatásból kifizetendő helyreállítási munkálatok elvégzésére.
Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
25/2015. (III.25.) számú határozata:
A képviselő-testület megbízza a Design Bau 2006 Kft-t (székhely: 9791 Dozmat, Pinkafői
u. 9., adószáma: 13687685-2-18, képviselője: Csányi Attila ügyvezető.) a dozmati 175
hrsz-ú, valamint a 176/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utak útfelújítási és áteresz
újjáépítési munkálatainak elvégzésére esetében összesen 3 m2 területre vonatkozóan a
víz által lemosott útszakaszok helyreállítása zúzott kő szállításával, elterítésével,
tömörítésével és az áteresz teljes újjáépítésével. A munkálatok ellenértéket 322.825.Ft+áfa, együttesen bruttó 410.000.-Ft összegben határozzák meg, melyet a vis maior
támogatásból, valamint a költségvetésben tervezett saját önrészből fedezi az
önkormányzat. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett vállalkozási szerződés
aláírására.
A képviselő-testület megbízza a Turkey Kft-t (székhely: 9791 Dozmat, Dozmat Major,
adószáma: 11314479-2-18, képviseli: Máté Ottó ügyvezető) az Akácfa utca (36/10 hrsz.)
és a Tölgyfa utca (80/5 hrsz.) önkormányzati tulajdonú utak útfelújítási munkálatainak
elvégzésére (250 és 150 fm hosszban, ezen belül az útburkolat pótlása, az áteresz feletti
burkolat pótlása). A munkálatok ellenértéket 755.900.-Ft+áfa összegben, együttesen
bruttó 960.000.-Ft összegben határozzák meg, melyet a vis maior támogatásból,
valamint a költségvetésben tervezett saját önrészből fedezi az önkormányzat.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett vállalkozási szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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