DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2015. június 24-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. Közszolgáltatási szerződés megkötése (hulladék)
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Helyi Értéktár Bizottság megalakítása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Orvosi ügyeleti ellátásról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Szombathelyi
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Csatlakozási nyilatkozat
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. Tölgyfa utcai felújítási munkálatok kivitelezése, lakossági
hozzájárulás
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
7. A dozmati 80/57 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
8. Polgármesteri
beszámoló
az
elmúlt
időszak
eseményeiről,
intézkedéseiről
9. Egyebek

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
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I.napirendi pont
Közszolgáltatási szerződés megkötése (hulladék)
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a képviselő-testület ajánlattételi felhívására – a községben a
rendszeres, szervezett szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és
elhelyezésére vonatkozóan – a Szomhull Nonprofit Kft. tett ajánlatot.
Ezen cég megfelel a pályázati kiírásnak, illetve ez a cég látja el már évek
óta a községben e feladatot, ezért indítványozta, hogy az önkormányzat
kösse meg a Szomhull Nonprofit Kft-vel ezen szerződést. A
szerződéstervezetet ismertette és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
30/2015. (VI.24.) 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
eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja, mivel az ajánlatkérésre pályázati határidőn
belül a Szomhull Nonprofit Kft. érvényes pályázatot nyújtott be.
Dozmat Község Önkormányzata Felsőcsatár településen a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó feladat ellátására
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt a Szomhull Nonprofit Kft-vel
(9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) 2015. július 01. – 2016. december 31. közötti
időszakra határozott időtartamra. Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés
szerinti szerződés aláírására
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II.napirendi pont
Helyi Értéktár Bizottság megalakítása
Horváth Ádám:

Indítványozta, hogy a településen is hozzák létre a Dozmati Helyi
Értéktárat. Ismertette, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet biztosít Dozmat
Önkormányzata számára egy közfoglalkoztatottat, és bemutatta Huszár
Juditot a testületnek. Azon időszak alatt amíg Huszár Judit a településen
dolgozik, szeretné megbízni a helyi értéktár kialakításával. Javaslatot tett a
Dozmat Helyi Értéktár Bizottság tagjaira, mely szerint tagként jelöli:
Dankovics Norbertet, Nagy Ferencet, Rédei Lászlót, Horváth Ádámot,
Illés Pétert és Huszár Juditot. A jelöltek a jelölést elfogadták, kérte
indítványa elfogadását.

2

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
31/2015. (VI.24.) számú határozata:
A képviselő-testület – külön szakmai bizottságot – Helyi Értéktár Bizottságot alakít,
melynek tagjai: Dankovics Norbert, Nagy Ferenc, Rédei László, Horváth Ádám, Illés
Péter, Huszár Judit.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

III.napirendi pont
Központi orvosi ügyelet ellátása
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. május 16-án az Országos
Mentőszolgálat felmondta a központi ügyelet ellátására vonatkozó
szerződését a Szombathelyi Kistérségi Társulással – ezzel Dozmat
Önkormányzatával is. A Mentőszolgálat a szerződésben foglalt 3
hónapos felmondási kötelezettségét teljesíti, így a feladatot augusztus
15. napjáig ellátja. Ezt követően az önkormányzat felelőssége és
kötelező feladata az orvosi ügyelet ellátása. Ismertette, hogy ezzel
kapcsolatosan több egyeztetés, tárgyalás volt, melyről részletesen
beszámolt. A kistérség polgármesterei az utolsó egyeztetésen arról
döntöttek, hogy a kistérségi társulást bízza meg a feladat ellátásával,
erről szükséges haladéktalanul döntenie a testületnek. Elmondta, hogy a
kistérség egy új helyszínt keres a feladat ellátásra, továbbá ezt követően
tudja megszervezni a feladat ellátásához a szükséges személyi, tárgyi,
anyagi feltételeket. Ismertette erre vonatkozóan a határozattervezetet és
kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
32/2015. (VI.24.) számú határozata:
1. Dozmat Község Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatellátásával 2015.
augusztus 16. napjától a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulását bízza meg.
2. Dozmat Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szombathelyi
Kistérség Többcélú Társulásnál a feladatellátásához szükséges feladatokat soron
kívül intézze.
3. Dozmat Község Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy az orvosi
ügyelet ellátásával kapcsolatos Társulás Megállapodás módosítást, egyéb
szerződéseket aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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IV.napirendi pont
Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Horváth Ádám: A társulási módosítás tervezetét minden képviselő kézhez kapta, ahol a
módosítások kiemelésre kerültek. Elmondta, hogy a módosításra
legfőképpen azért van szükség, mivel Szombathely MJV Közgyűlése
döntött a kistérségi társulásból való kilépésről. A legfontosabb
módosításokat összefoglalta:
- a kistérség székhelyének áthelyezése Vasszécseny Önkormányzatához
- a munkaszervezet működését Vasszécseny Közös Önkormányzati
Hivatala látja el
- társulási, csatlakozási szabályok módosítása
- a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának változása.
Indítványozta az előterjesztés szerint a kistérségi megállapodás
módosításának, az ismertetett határozati javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
33/2015. (VI.24.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szombathelyi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az alábbi
pontok alapján:
1. Dozmat Község Képviselő-testülete a „Szombathelyi Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodása módosítására és az ezzel kapcsolatos
intézkedések megtételére” vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosítását
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Dozmat Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont
szerinti megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
V.napirendi pont
Csatlakozási nyilatkozat
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Szombathely MJV Önkormányzata megkereste az
önkormányzatot, miszerint Szombathely sikeres pályázatot nyújtott be a
„Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és
térségében” címmel (kódszám: ÁROP -1.A.3.-2014-2014-0023). A projekt
keretében megvalósításra kerülő szakmai program legfontosabb célja,
hogy a szombathelyi járáshoz tartozó települések önkormányzatai között
együttműködés alakuljon ki az esélyegyenlőség területén. Így a
szombathelyi járáshoz tartozó települések számára lehetőség nyílik a
projekthez való csatlakozásra az ún. járási szintű felzárkózási kerekasztal,
valamint az ahhoz kapcsolódó munkacsoportok tagjaiként. Részletesen
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ismertette a célokat és a programokat. Javasolta az önkormányzat
csatlakozását, kérte az ismertetett határozat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
34/2015. (VI.24.) számú határozata:
Dozmat Önkormányzata megismerve a Szombathelyi Járási Felzárkózási Kerekasztal
célkitűzéseit, csatlakozik a „Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés
városában és térségében” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 számú projekt keretén
belül létrejövő kerekasztalhoz. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VI. napirendi pont
Tölgyfa utcai felújítási munkálatok kivitelezése, lakossági hozzájárulás
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Tölgyfa utca és a Fiumei utca útfelújítására vonatkozóan
– amely az önkormányzat 2015. évi költségvetésében is szerepel –
árajánlatot kért három vállalkozótól. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a
fenti munkálatok kivitelezésére csak akkor kerül sor, ha az önkormányzat
„Kilátó építése” elnevezésű pályázata elszámolásra kerül és a pályázati
támogatás összege megérkezik az önkormányzat számlájára. Elmondta,
hogy 250 fm út felújítására kerülne sor, 9,5 cm vastagságú aszfaltburkolat
kerülne leterítésre, továbbá elmondta, hogy az ÁFA összegének 50%-át az
önkormányzat visszaigényelhetné. Indítványozta, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot adó vállalkozást, a Strabag Általános Építő Kft-t bízza meg az
önkormányzat a munkálatok elvégzésére. Ennek alapján a szolgáltatási díj
összege 8.824.454.-Ft+áfa összegben kerüljön megállapításra. Kérte a
javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
35/2015. (VI.24.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata a Tölgyfa utca és a Fiumei utca felújításával az
előterjesztett árajánlatában foglalt műszaki és pénzügyi feltételekkel a STRABAG
Általános Építő Kft-t (9022 Győr, Schwezenberg u. 8/b.) bízza meg. A vállalkozási díj
összegét 8.824.454.-Ft+áfa összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Horváth Ádám: Indítványozta, hogy a Tölgyfa utcai és a Fiumei utcai felújításhoz szükséges
a érintett 5 lakóingatlan tulajdonos, háztartás hozzájárulása a kivitelezési
költségekhez.
Indítványozta,
hogy
a
hozzájárulás
összegét
lakóingatlanonként 200.000.-Ft összegben határozza meg a testület. Kérte
az indítvány elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
36/2015. (VI.24.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata a Tölgyfa utca és a Fiumei utca felújítás kivitelezési
költségeihez az érintett öt lakóingatlan tulajdonosát kötelezi lakóingatlanonként
200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint hozzájárulás megfizetésére. Utasítja a jegyzőt,
hogy az érintett ingatlantulajdonosokat a testületi döntésről és a részletekről
tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VII.napirendi pont
A dozmati 80/57 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 80/52 hrsz-ú
ingatlanból – telekalakítási eljárással – kialakítandó 80/57 hrsz-ú építési
telekre Bognár Balázs és Czirják Szilvia szombathelyi lakosok vételi
ajánlatot tettek. A vételár összegét indítványozta 4.000-Ft/m2 összegben,
azaz
8.004.000.-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
37/2015. (VI.24.) KT számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az
önkormányzat tulajdonában lévő, az üzleti vagyon részét képező, a Dozmat 80/52. hrsz-ú
területből kialakítandó 80/57. hrsz-ú 2001 m2 nagyságú építési telket.
A képviselő-testület a terület vételárát 4.000,- Ft/m2, azaz összesen 8.004.000,- Ft azaz
Nyolcmillió-négyezer forint összegben határozza meg, melynek megfizetése részletekben
történik az alábbiak szerint:
- 2.000.000,- Ft összeg megfizetése az előszerződés aláírásával egyidőben foglaló
jogcímen,
- 6.004.000,- Ft összeg megfizetése a végleges adásvételi szerződés aláírásakor
történik.
A vételár tartalmazza a telekhez a víz és szennyvízvégződés bekötését a telekre, a
villamos áram az utcában található. A gázbekötést a vevő kérésére az önkormányzat az
adásvételi szerződés aláírásától számított 4 éven belül biztosítja.
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Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során az
önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VIII. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, intézkedéseiről
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a kilátó építésénél az önkormányzat beadta a
használatbavételi engedélyét. El kell végezni még a tereprendezés, az
információs táblák kihelyezése, park kialakítása…stb.
Nagy Ferenc: Elmondta, hogy több lakos kérte, hogy a temetőben lévő gesztenyefákat az
önkormányzat vágassa ki, mivel a sok levél több esetben beborítja a sírokat.
Javasolta, hogy a ravatalozót ki kellene festeni, illetve a lépcsőjét fel kellene
újítani, mivel töredezett, több helyen feljött és balesetveszélyes.
Horváth Ádám: Szerinte a lakosság véleménye megosztott a gesztenyefa kivágásával
kapcsolatban. Kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat rendszeresen fűnyírást
végez a temetőben, szerinte mindig szép és rendezett. A ravatalozóban
tisztítófestést kellene végezni, de nagyobb felújítást jelenleg nem javasol.
Elmondta, hogy a Tölgyfa utca felújítását követően a Lovas utca felújítása
válik szükségessé. Kihangsúlyozta azonban, hogy addig amíg a csatornázási
munkálatokat nem végzik el addig az útfelújítást feleslegesnek tartja.
Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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