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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.
november 8-án 1800 órakor megtartott közmeghallgatásán

Közmeghallgatás helye: Faluház, Dozmat
Jelen vannak:

Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert, Róka András képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző
Lakosság részéről:

2 fő

Rozmán János Szabolcs képviselő a közmeghallgatás megkezdése előtt távozott az ülésről.
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megkezdte a közmeghallgatást.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az öttagú testületből három
megválasztott képviselő és a polgármester jelen van. Előterjesztette a napirendi javaslatot,
amelyet a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadott:
Napirend:
1./

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Ea.: polgármester

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármester

l. / napirendi pont tárgyalása
Horváth Ádám polgármester: A polgármester köszöntötte a megjelenteket, bemutatta
Torony-Dozmat Körjegyzőség új körjegyzőjét Lakics Monikát és kérte, hogy pár szót
mondjon magáról.
Lakics Monika körjegyző pár szóban bemutatkozott a megjelenteknek.
Horváth Ádám polgármester ezt követően ismertette az önkormányzat 2012. évi
gazdálkodásának főbb számadatait, az elvégzett feladatokat. Beszámolt a bevételek
teljesüléséről, illetve a kiadások alakulásáról, ismertette az önkormányzat pénzkészletének
alakulását. Elmondta, hogy az önkormányzat teljesen stabil pénzügyi helyzetben van, ez
köszönhető az önkormányzat takarékos gazdálkodásának és a helyi adófizetőknek is, egyúttal
megköszönte a helyi vállalkozóknak, hogy a helyi adók befizetésével az önkormányzat
működéséhez hozzájárulnak. Elmondta, hogy ennek köszönhetően van lehetősége az
önkormányzatnak a helyi iskolások részére iskolakezdési támogatás formájában, a
felsőoktatásban tanulóknak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat segítségével illetve az idősek
részére adott egyszeri támogatás formájában támogatást nyújtani.

Ismertette a 2012. évben megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokat fejlesztéseket.
Elmondta, hogy a csapadékvíz elvezetés megoldására benyújtott pályázat jelenleg várólistán
van, forrásátcsoportosításra vár, remélhetőleg lesz rá forrás, mivel ez egy 100 M Ft-os
fejlesztés lenne. Ezen kívül a Szombathelyi Erdészettel karöltve megvalósult az erdőtelepítés,
ami az önkormányzatnak nem került pénzébe, köszönet ezért Illés Péternek is, aki nagyon
sokat segített ebben.
Elmondta, hogy az utóbbi időben több építési telket is megvásároltak a településen, ez is
hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztésekre legyen forrás, illetve a lakosságszám is növekedhet.
Elmondta, hogy a folyamatban lévő útépítéshez és fejlesztésekhez az önkormányzat 9.000 e
Ft hitelt vesz fel, ami forint alapú, de nagyon kedvező kamatozású. Jelenleg az önkormányzat
éves költségvetésének kétszeresét kitevő fejlesztés van folyamatban, ennek nagy része
pályázati támogatás, ami utófinanszírozás keretében kerül az önkormányzathoz, ezért
szükséges a fejlesztések finanszírozásához.
Kérte a megjelenteket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatos kérdésük van, tegyék fel.
A lakosság részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
2. / napirendi pont tárgyalása
Horváth Ádám polgármester ezt követően ismertette a településen folyó beruházásokat,
ezek számadatait illetve a tervezett további fejlesztéseket.
Elmondta, hogy a fenntartott intézmények tekintetében a jövő évtől sok változás várható.
Teljesen átalakulnak az intézményi finanszírozások, a Toronyi Általános Iskola fenntartását
teljes egészében átveszi az állam, az óvoda esetében is más finanszírozási rendszer lesz. A
körjegyzőség tekintetében várhatóan Felsőcsatár fog még fenntartóként csatlakozni január 1től. Remélhetőleg jól fog működni az együttműködés. A hivatal működését ez várhatóan nem
fogja befolyásolni, a mostani helyen továbbra is ugyanúgy működni fog, illetve várhatóan az
ügyfélfogadási időszak növekedni fog januártól. Az iskola további működésével kapcsolatban
jelenleg még nincs információnk, amennyiben bármilyen változás várható, az önkormányzat
honlapján közzétételre kerül.
Az önkormányzat jövő évi finanszírozása még nem ismert, ezért a jövőbeni fejlesztésekről
még nehéz beszélni. Szeretné, ha az önkormányzati rendezvények a jövőben is
megvalósulhatnának, egy még jobb, még színvonalasabb Falunapot szeretne 2013-ban
rendezni.
Elmondta, hogy köszönet illeti a közmunkásokat is, mivel sokat tesznek azért, hogy szép
legyen a település.
Horváth Ádám polgármester ezt követően kérte a megjelenteket, hogy bármilyen kérdésük,
hozzászólásuk, fejlesztési ötletük van, mondják el. A képviselő-testület nagyon örül minden
javaslatnak, hozzászólásnak.
A lakosság részéről Gombor György kérdése az volt, hogy a Magyar Közút az utak javítását
mikor végzi el.
Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy sajnos országosan is nagyon kevés
a forrás, a Magyar Közút szinte sehol nem tudott utakat javítani.
A lakosság részéről Gombásné Nagy Eszter jelezte, hogy a mellettük lévő utcában van egy
telken egy orgonabokor, ami zavarja a kilátást, nehéz belátni tőle a kereszteződést.

Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy tájékoztatja a telek tulajdonosát és
megkéri, hogy vágja ki a bokrot.
A lakosság részéről Szijjné Binger Zsuzsa elmondta, hogy jó lenne, ha minél kevesebb
romos ház lenne a településen, mert rontja a településképet.
A lakosság részéről Kovács István kérdezte, hogy az égetéssel kapcsolatban van-e
valamilyen változás, illetve van-e valamilyen korlátozás a fűnyírást illetően.
Lakics Monika körjegyző elmondta, hogy korábban az önkormányzat állapíthatott meg helyi
rendeletében szabálysértési tényállást, ez a joga már megszűnt, ezt a helyi rendeletekben is
kötelező hatályon kívül helyezni.
Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy mivel a fűnyírás zajjal jár, ez a
szomszédok közt vitához vezethet, de ebben nem a polgármesternek kell eljárni. Meg kell
próbálni a szomszédoknak békésen egymás mellett élni, egymással az ilyesmit megbeszélni.
A lakosság részéről Havasiné Gutmann Enikő kérdezte, hogy a Vízügyi igazgatóság a
patakpartot az idén nem kaszálja le?
Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy tudomása szerint a Vízügyi
igazgatóságnak sincs elegendő forrása, a közmunkások kézi sarlóval dolgoznak, még kaszájuk
sincs. Amennyiben az önkormányzati közmunkásoknak jut erre ideje, le fogják kaszálni.
A lakosság részéről Gombásné Nagy Eszter jelezte, hogy Recetár György házából a
csapadékvíz a járdára folyik, ha télen megfagy, akkor balesetveszélyes.
Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy a tulajdonos részére ezt jelezni
fogja és mindenképpen ezt az állapotot meg fogják szüntetni.
A lakosság részéről több kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezt követően a polgármester megköszönte mindenkinek, hogy eljött.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Horváth Ádám polgármester megköszönte a
megjelenteknek, hogy eljöttek majd a közmeghallgatást 1930 órakor bezárta.
kelt, mint első oldalon
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