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Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megkezdte a közmeghallgatást.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az öttagú testületből négy
megválasztott képviselő és a polgármester jelen van. Előterjesztette a napirendi javaslatot,
amelyet a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadott:
Napirend:
1./

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi terveiről
Ea.: polgármester

l. / napirendi pont tárgyalása
Horváth Ádám polgármester: A polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően
ismertette az önkormányzat 2013. évi főbb terveit. Elmondta, hogy a település életében fontos
kérdések a helyi önkormányzat honlapján mindig megtalálhatók, illetve a helyben terjesztett
újság révén minden háztartásba ezek a hírek eljutnak. Szerencsére Dozmat a jelenlegi
viszonyok ellenére is nagyon jó helyzetben van. Épül, szépül a település pályázatok,
fejlesztések révén. Az önkormányzat anyagi helyzete is jó. Az önkormányzat célja az itt élők
életének jobbá tétele, a helyiek támogatása kiemelten az idősek és a gyermekek segítése. A
képviselő-testület minden ötletre nyitott ennek érdekében, ami a köz érdekét szolgálja az meg
fogja tenni. Kiemelendő, hogy a településre nem az elvándorlás jellemző, hanem a beköltözés.
Az elmúlt időszakban értékesített telkek révén az önkormányzathoz befolyt bevétel is a
település szépítésére kerül felhasználásra. A falu teljes infrastruktúrájának terveztetése már
folyamatban van. A Lovas utca és a Tölgyfa utcák útépítése, a kialakított telkekhez vezető
infrastruktúra terveztetése, a szélessávú internet megvalósítása a településen szintén
folyamatban van. Ezen kívül a Faluház felújításának befejezésére is egy benyújtott pályázata
van az önkormányzatnak, ennek körülbelül egy hónap múlva várható az eredménye. Ebben a
pályázatban szerepel még a kőkereszt melletti terület parkosítása is. Az utóbbi időben sok
jogszabályi változás történt, ennek következtében több hatáskörváltozás is megvalósult. Sok
korábban önkormányzati szabályozási körbe tartozó dolog már nem tartozik a képviselőtestület hatáskörébe, illetve a jegyzői hatáskörök is változtak. Megalakultak a járási hivatalok,
ez sok változással járt, ami érintette a helyi hivatalt is és a lakosságot is, az átalakulási
folyamat mindenkitől türelmet igényelt. Megalakult a Toronyi Közös Önkormányzati hivatal

a korábbi körjegyzőség székhelyén. Dozmat településen a hivatal részéről hetente egyszer van
ügyfélfogadás, de a Bartus Adrienn hivatalsegéd napi szinten megy Toronyba, hozza-viszi az
ügyiratokat amennyiben erre igény van.
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 kérdésként merült fel, hogy mik az avar és kerti hulladék égetésének új
szabályai, mivel az önkormányzat által a lakossághoz eljuttatott, a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott tájékoztatás a lakosság számára nem volt
közérthető.
Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat a helyi
rendeletében a jogszabály adta kereteken belül szabályozhat. Eszerint a nyári hónapokban
valóban nem lehet égetni csak a közleményben foglalt őszi és tavaszi időszakban, az
önkormányzati rendeletben megadott napokon és időszakban. Elmondta még, hogy mivel
Dozmat község is tagja a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásnak, így a társulás nyertes projektje révén hamarosan házi komposztálók
háztartásokhoz történő kihelyezésére is lesz mód. Ennek révén is csökkenhet majd az
elégetendő kerti hulladék mennyisége, továbbá az önkormányzat biztosítja a lakosság részére,
hogy önkormányzati területen a kerti hulladékot lerakhatják és annak a kezeléséről az
önkormányzat gondoskodik.
A lakosság részéről Gombor György felvetette, hogy télen a nagyon havas napokon
előfordult, hogy a hótoló csak délelőtt ért oda a településre, így reggel még nem voltak
letakarítva az utak.
Simon Balázs alpolgármester válaszában elmondta, hogy az utak takarítását végző
vállalkozó Bucsu községből jön, mivel nincs helyi, akit ezzel meg tudott volna bízni a testület.
Mivel ott is végzi a feladatot, ezért először azt a települést tisztítja, és csak utána tud átjönni
Dozmatra.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy nagyon jó lenne, ha az önkormányzatnak
lenne arra pénze, hogy vásároljon egy traktort, amivel nyáron a fűnyírást, télen pedig a hó
eltakarítást el tudná végezni. Ilyen nagy hó ami az idén volt ritka, erre nem is lehetett
felkészülni, máshol is problémákat okozott ez a helyzet.
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 2000 órakor bezárta.
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