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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jegyzőkönyve
Készült:

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
szeptember 11-én 1900 órakor megtartott közmeghallgatásán

Közmeghallgatás helye: Faluház, Dozmat
Jelen vannak:

Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert, Róka András, Rozmán János Szabolcs képviselők (5 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Lakosság részéről:

kb. 25-30 fő

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 elmúlt négy évben végzett munkáról
Ea.: polgármester

l. / napirendi pont tárgyalása
Horváth Ádám polgármester: A polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően
elmondta, hogy a ciklus végén egy közmeghallgatás keretében szeretne most beszámolni az
elmúlt négy évben végzett munkáról.
Megköszönte a képviselő-testületnek az elmúlt négy évben végzett munkát.
Elmondta, hogy a négy évben nagyon sok minden valósult meg. Ehhez nagyon sok segítséget
kapott az önkormányzat a településen élők részéről is. Úgy érzi, hogy egyre jobb közösség
alakul ki a faluban.
Beszámolt az elmúlt négy évben megvalósult fejlesztésekről, rendezvényekről.
Elmondta, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabil. Jelenleg az önkormányzat 4 főnek
tud munkát adni, ezt is pozitívumként értékeli.
Az önkormányzat vagyon a 4 év alatt jelentősen nőtt, a folyószámlán lévő összeg jelen
pillanatban is 15 millió forint körül van. Megköszönte a jegyző munkáját is.
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.
Simon Balázs alpolgármester megköszönte a polgármester négy éves munkáját. Elmondta,
hogy a választáson nem indul, a következő ciklusban így nem vesz részt a munkában, de mint
helyi lakos természetesen mindenben igyekszik segíteni majd az önkormányzat munkáját.

Szijj Tiborné a lakosság részéről elmondta, hogy sajnálja, hogy Simon Balázs a
továbbiakban nem lesz képviselő. Megköszönte neki is és az egész képviselő-testületnek amit
a településért tettek.
Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat részéről a
továbbiakban is azon fognak dolgozni, hogy minél többet tudjanak tenni a település fejlődése
érdekében. Pályázati támogatásokkal és közös munkával.
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 2030 órakor bezárta.
kelt, mint első oldalon
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