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Dozmat özség Önkormányzata
Dozmat Fiumei út 26.
5/2011. jkv.. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 3-án megtartott
közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Horváth Ádám, polgármester, Simon Balázs alpolgármester, Dankovics
Norbert, Róka András képviselők, Ráczné Paksa Mária körjegyző.
Igazolatlanul távol: Rozmán János képviselő, mivel távolmaradását nem jelentette be.
Lakosság részéről: 21 fő.
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, mivel 3 fő képviselő jelen van.
Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Az önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatása
Előadó: Horváth Ádám polgármester
2./ Idén várható további beruházások ismertetése.
Előadó: Horváth Ádám polgármester
3./ Rendelet tervezetekhez véleménykérés.
Előadó: Horváth Ádám polgármester
4./ Különfélék.
A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
1./ napirendi pont tárgyalása:
Horváth Ádám polgármester az 1. és a 2. napirendet összevontan ismertette.
Köszönetet mondott a 2 képviselőnek és a falu lakói közül azoknak, akik sokat segítettek a
munkájában.
A pénzügyi helyzet bemutatásával kapcsolatban elmondta, hogy anyagilag az önkormányzat
jól áll. Körbenézve az országban a híradások élén az szerepel, hogy az önkormányzatok
eladósodtak. Ezzel szemben az önkormányzatnak nincsen adóssága. A Séi önkormányzattal
fennálló 1 millió forintos tartozást kifizették, a toronyi önkormányzatnak időben tudják az
intézményi hozzájárulásokat megfizetni. Kifizetetlen számla nincsen és még így is az
egyenleg 8,2 millió Ft.
Mindezek oka, hogy sokat spóroltak a fűtéssel, gázzal, villannyal, és a testület ingyenes
munkájával évi mintegy 3,5-4 millió forintot. A gépjárműadó és az iparűzési adó együttes
összege eléri a 9 millió Ft-ot, melynek 80 %-át 4-5 vállalkozás fizette be. Ezért az ő érdekeit
figyelemmel kell kísérni, mert eddig ők adtak a falunak és nem a falu nekik.
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Mindezek mellett a 3 közös toronyi intézményre az eddigi 4 millió Ft helyett, idén 7 millió Ftot kell adni.
A tervezett beruházásokkal kapcsolatban a következőkről adott tájékoztatást.
Elsősorban azon beruházásokat ismertette, amelyet önerőből, társadalmi munkával végeznek
el.
A Prenortól kapott fák értéke mintegy 700 e Ft, amelyet 100 ezer forintért kapott meg az
önkormányzat. Az ültetéseket társadalmi munkában végezték el, melynek értéke 600-700 ezer
Ft.. A faluházban festést, kisebb javításokat végeztek, új kaput készítettek. Megjavították a
kishidat a Borzolágy patakon. A falu elején levágott fákat egy markolós kituskózta. A falu
elejére szállított földet elterítették. 4 db villanyoszlop és annak ideszállítása. Felújították a
buszmegálló táblákat. Patakpart és Muzsla kitisztítása és említette a képviselők által végzett
falumunkát is. 2 új hirdetőtáblát helyeztek el a régiek helyett.
A 2011-ben tervezett további feladatok közül említette a a temető mellé szemétkonténer
elhelyezését. Sportpályához reflektor felszerelése. Faluház udvarának baloldalán kerítés csere.
Vadvirág utca házak előtti szakászának aszfaltozása, melynek költsége mintegy 5,5 millió Ft.
Folyamatban van a rendezési terv módosítása. Temető bővítése, kerítés pités. Faluház előtt
lévő hirdetőtáblák helyett újak készítése. Bekötőút hídjának lefestése. Faluház, buszmegálló,
Borzolágy híd aszfaltozása.
A 2012-es tervek között említett, hogy szeretnék a falu komplett vízelvezetésének a tervezését
és pályázatát, de ez csak akkor lehetséges, ha még egy telket tud az önkormányzat
értékesíteni. Amennyiben nem sikerül telket értékesíteni, úgy a járdák térkövezésének
elkezdése szerepel a tervek között, 2-3 éves megvalósítással. Lovas utca pormentesítését
kívánják elvégezni. valamint a Magyar Közútnál eljárva kérte a bekötőút aszfaltozását,
hídkorlátjának a cseréjét.
Továbbra is fontosnak tartják a falu virágosítását, melyet folyamatosan szeretnének végezni.
Egyéb közérdekű dolgok között elmondta, hogy a kamararendszer működik, jelenleg
próbaüzem alatt van.
Az elhanyagolt telkekre, házakra szeretnének megoldást találni, remélik, hogy 2 éven belül ez
is megoldódik.
A víztározó építésével kapcsolatban elmondta, hogy a Vízügyi Igazgatóság kiemelt
projektként kezeli és remélhetőleg pár éven belül megvalósul.
Elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés a lakosság megelégedésére nagyon jól működik.
A nyári szünidőben a gyerekeknek külön kiemelt figyelmet kívánnak fordítani, még több
program szervezésével.
A Muzsla féle projekttel kapcsolatban elmondta, hogy a fő kivitelező a Prenor KFT az eredeti
határidő, amely április 30. volt, kérte a módosítást és június 30-ra engedélyezték. A következő
pályázati elszámolás július vége és mire a támogatás az ellenőrzés után ideérkezik várhatóan
szeptember, október lesz. Az önkormányzatnak addig hitelt kell felvenni a számlák
kiegyenlítése végett és jó lenne, ha csak rövid ideig kellene a kamatokat fizetni, ezért is
engedélyezték a június végi határidőt. A Prenor KFT vállalta, hogy a templomba vezető
gyalogutat ingyen megcsinálja a határidő módosítás fejében.
A játszótéri pályázat kivitelezését csak ősszel fogják kezdeni, Részben azért, hogy a gyerekek
nyáron tudjanak játszani a sportpályán, részben a falunap is lesz közben és szükség van a
területre. A másik fő ok, hogy utófinanszírozott ez a pályázat is és ehhez is hitelt kell felvenni
és nem szeretnék, ha egyszerre két hitel is lenne. A pályázat megvalósításához új árajánlatokat
kérnek be, hogy a legjobb ajánlat alapján tudjanak dönteni.
Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a falunapot szerveznek július végére, amelynek keretében
adják át a Muzsla projektet.
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A tervezett változások között említette az égetési rendelet módosítását, lakossági jelzések
alapján. Csendrendelet alkotását tervezik a lakosság pihenésének biztosítása végett, vasárnap
nem lehet hangos tevékenységgel, mint fűnyírás, favágás, köszörülés, stb. végezni.
Temető bővítése. A rét felőli kerítést úgy kiviszik, hogy még egy sor sir elférjen. A régi
betonlábas kerítés helyett újat kívánnak építeni, de mivel műemlék a templom, ezért
engedélyt kell kérni.
A temetőben elhagyott régi síremlékeket egy helyre fogják
összegyűjteni, és ha a tulajdonos 1 éven belül nem szállítja el, akkor elvitetik.
A lakossági megkeresésekkel kapcsolatban a következőkben reagált.
A Borzolágy patak Aranypatakba ömlő részét javasolták kitisztítani. Ígéretet tett, hogy
megnézik és a szükséges lépéseket megteszi.
A Szabadság és a Fiumei utca árkok kiásása ügyében már beszélt a Magyar Közút KHT-val és
ígértet tettek a kimarkolásra. Amennyiben kapacitás hiányában ezt a közut nem tudja elvégez,
próbálnak pályázatot benyújtani, vagy saját erőből elvégzik.
Elmondta, hogy a weboldalt nem teszi interaktívvá. Minden nyilvános testületi ülésről kapnak
meghívót, ahol kérdéseket lehet feltenni és a választ is megkapja a lakosság.
A szociális rendelet átdolgozás alatt van a szociális törvény előírásainak megfelelően.
A Muzsla projekttel kapcsolatban elmondta, hogy az információs tábla a pályázat része volt a
beadott árajánlat alapján, amelyet a régi testület elfogadott került megrendelésre a táblák
készítése. A tábla készítése mellett a Dankovics Bt társadalmi munkában még
még más dolgokat is készít.
A játszótéri pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy uj árajánlatokat kérnek és a Muzsla
projekt befejezése után fogják indítani.
Kérte a hozzászólásokat.
Kovács István: Köszönetet mondott és örömét fejezte ki a parkosításokért, a község széppé
tételéért és a folyamatos gondoskodásról. A Borzolágy patak tisztításával egyetért.
3./ napirendi pont tárgyalása:
- Horváth Ádám polgármester az égetési rendelet módosításával kapcsolatban kérte ki a
jelenlévők véleményét.
Csányi Attila: Javasolta, hogy első vagy utolsó szombaton legyen az égetési nap.
A jelenlévő lakosság egyetértett azzal, hogy 1 hónapban csak egy szombaton legyen az
égetési nap.
- Horváth Ádám polgármester a csendrendelettel kapcsolatban lakossági igények alapján
tervezik megalkotni, hogy a hétvégi pihenés biztosított legyen.
Hozzászólások:
Havasi Zsoltné: Az esővíz a csatornából a járdára folyik, azt kérte, hogy egy csődarabbal
hosszabbítsák meg. A honlappal kapcsolatban elmondta, hogy mások számára is legyen
lehetőség, hogy elmondják a véleményüket, javaslatukat.
A Muzsla projekttel kapcsolatban elmondta, hogy etikusnak tartja-e, hogy a Dankovics BT-t
bízták meg az információs táblák elkészítésével?
Hoós Roland: A Fiumei utca vízelvezető árkok tisztását szorgalmazta.
Horváth Ádám polgármester a felvetésekre válaszolva elmondta, hogy az égetési rendeletet a
következő testületi ülésen módosítják és egy hónapban egy szombati napon lehet majd égetni.
Az esővíz csatornát megoldják. A honlappal kapcsolatban elmondta, hogy nem szeretne
szitkozódó, becsmérlő emaileket olvasni, ezért nem lesz nyilvános. Bárki elmondhatja a
véleményét személyesen, testületi ülésekre mindenki kap meghívót. A Muzsla projekttel
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kapcsolatban ismételten elmondta, hogy az előző testület fogadta el az árajánlatokat, de azt is
elmondta, hogy a Dankovics BT további munkákat végzett és végez el társadalmi munkában
is. A Fiumei utca vízelvezető árkokat az előterjesztésében említette, hogy megoldják.
Dugmanits Csaba: Nem érti, hogy mi zajlik a faluban. Felállt az új testület, lendületesen
dolgoznak. Miért kell személyeskedő ügyekkel hátráltatni a normális dolgokat. Aki tud
segítsen, de ne akadályozza a munkájukat. Ezek az ellenségeskedések elveszik az időt és
energiát.
Horváth Ádám megköszönte a hozzászólásokat és a részvételt és bezárta a közmeghallgatást.
k.m.f.

/: Horváth Ádám :/
polgármester

/: Ráczné Paksa Mária :/
körjegyző

