DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. augusztus 18-án megtartott testületi
ülésén
Helye: Toronyi Közös Önkormányzat hivatali helyiségében
Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Rédei László képviselő, Nagy Ferenc
képviselő, Horváth Eszter jegyző
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 3 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Vis maior támogatás benyújtása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. A központi orvosi ügyelet működtetésével, kialakításával kapcsolatos
döntések meghozatala
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Önkormányzati ingatlan értékesítése, ingatlan vásárlás
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4.
Szombathelyi
Kistérségi
Többcélú
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Önkormányzati ingatlan tulajdonarányának értékesítése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. Egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(iskolakezdési támogatás)
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
7. Viziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terve
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
8. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
9. Polgármesteri beszámoló az elmúlt testületi ülés óta tett
intézkedésekről, tevékenységekről
10. Egyebek
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A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Vis maior támogatás benyújtása
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a július 5. napján a település a rövid idő
alatt bekövetkezett nagy mennyiségű és intenzitású jégeső következtében az
alig néhány nap alatt felújított ravatalozó épületegyüttes tetőfedése
nagymértékű károsodást szenvedett. Emiatt indítványozta a vis maior
támogatási igény benyújtását. Ismertette a határozati javaslatot és kérte
annak elfogadását és a támogatási igény benyújtását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
49/2016. (VIII.18.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete testületi ülésén úgy határozott, hogy
a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Dozmati Ravatalozó épületegyüttes tetőfedésének jégeső
miatti károsodása.
Helyszíne:

Dozmati Temetőben lévő ravatalozó együttes – Dozmati 28 hrsz.-ú ingatlanon
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

2016. év

%

773 343,00 Ft

Biztosító kártérítése

Ft

Egyéb forrás

Ft

30,00%

Vis maior támogatási igény

1 804 464,00 Ft

70,00%

Források összesen

2 577 807,00 Ft

100,00%

 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.577.807
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
 A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák).
ravatalozó (temető) 28 hrsz fenntartása, üzemeltetése,
településüzemeltetés (Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2. pont) kötelező feladat
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
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Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő
rész aláhúzandó.
 A képviselő testület döntött arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli
fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a
biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes
Igazgatósága felé.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja
látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
 A testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(II.15.) számú önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II.napirendi pont
A központi orvosi ügyelet működtetésével, kialakításával kapcsolatos döntések
meghozatala
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a kistérségi társulási ülésen főként a központi orvosi
ügyelet ellátásával, működtetésével kapcsolatban az előterjesztés szerint
több döntés tervezet született, amelyről tájékoztatta a képviselőket.
Indítványozta az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
50/2016. (VIII.18.) számú határozata:
1. Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központi orvosi
ügyelet működtetésével kapcsolatban 2016. július 1. napjától a Szombathelyi
Kistérség Többcélú Társulása által megállapított alapbér kiegészítés mértékeit.
2. A Képviselő-testület az alapbér kiegészítés mértékét az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja, fedezetét az önkormányzat
költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését ismertesse a
Társulási Tanács elnökével.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
51/2016. (VIII.18.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központi orvosi
ügyelet működtetésével kapcsolatban 2016. július 1. napjától a Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása által megállapított alapbéren kívüli bérkiegészítést, működési
hozzájárulás jogcímen a Szombathely Kistérség Többcélú Társulása mint Egészségügyi
Szolgáltató részére miden hónapban megtéríti azt negyedévente előre térítéssel a
megkezdett negyedév első hónapjának 05. napjáig. A Képviselő-testület az alapbéren
kívüli kiegészítés mértékét 30,- Ft/lakos/hó összeggel jóváhagyja, fedezetét az
önkormányzat költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését ismertesse a Társulási
Tanács elnökével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
52/2016. (VIII.18.) számú határozata:
1. Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központi orvosi
ügyelet szolgáltatását igénybevevő önkormányzatok számára 2016. január 1. napjától a
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása által megállapított normatíván felüli
díjkülönbözet mértékét.
2. A Képviselő-testület a normatíván felüli díjkülönbözet mértékét a Szombathely
Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának, 3.5 pontjára való hivatkozással 24,Ft/lakos/hó összeggel határozta meg. Fedezetét az önkormányzat költségvetésében
biztosítja. Szombathely Kistérség Többcélú Társulása, mint Egészségügyi Szolgáltató
részére megtéríti, negyedévente előre térítéssel a megkezdett negyedév első hónapjának
05. napjáig.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését ismertesse a
Társulási Tanács elnökével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Önkormányzati ingatlanok értékesítése, ingatlan vásárlás
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 80/64 hrsz-ú
építési telekre Pásztor Máté és Pásztor-Őri Rita szombathelyi lakosok
vételi ajánlatot tett. A vételár összegét Dr. Szabó Eszter Bernadett
ingatlanszakértő értékbecslése alapján indítványozta 4.000.-Ft/m2
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összegben, azaz 7.300.000.-Ft összegben meghatározni. Ismertette a
határozattervezetet, valamint az adásvételi szerződés tervezetét.
Indítványozta az előterjesztés szerint az ingatlan értékesítését.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
53/2016. (VIII.18.) KT számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 80/64 hrsz.-ú, 1.825 m2 területű építési telket Pásztor Máté
(szül.: Szombathely, 1987. 08. 07., an.: Ruzsonyi Judit, adószám: 8440473753) 9700
Szombathely, Kassák L. u. 24./A/1. Tetőtér 1. szám alatti lakos, valamint Pásztor-Őri
Rita (sznév: Őri Rita, sz.: Szombathely, 1990. 06. 01., an.: Basurova Tatjana
Mihajlovna, adószám: 8450763681) 9700 Szombathely, Kassák L. u. 24/A/1 Tetőtér 1.
szám alatti lakos részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 4.000,- Ft/m2, azaz összesen 7.300.000,- Ft azaz
Hétmillió-háromszázezer forint összegben határozza meg, melynek megfizetése
részletekben történik az alábbiak szerint:
- 2.000.000,- Ft összeg megfizetése az adásvételi szerződés aláírásával egy időben
foglaló jogcímen, a fennmaradó részt 2.650.000.-Ft összeg – kamatmentesen –
legkésőbb 2016. 12. 15. napjáig
- 2.650.000.-Ft összeg – kamatmentesen – legkésőbb 2017. 06. 30. napjáig
történik.
A vételár tartalmazza: a közműveket, azaz víz- és csatornabekötést a telekre, gázcsont a
telekhatáron, továbbá a villamos áram a telek előtt földkábelben található.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik, kivételt képez
miszerint az adásvételi szerződés ügyvédi költsége az eladót terheli.
4.) 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.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Emlékeztetett arra, hogy a település gazdasági programjában, a
településrendezési tervében elfogadott fejlesztési, gazdasági céljai
megvalósítása érdekében szükségessé válik a megvalósítási helyszínek
biztosítása, ezáltal földterületek, ingatlanok megvásárlása. A település
területeinek felülvizsgálata során, megállapításra került, hogy a dozmati
183 hrsz-ú ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll az önkormányzat és
Hoós Józsefné dozmati lakos között és ezen ingatlan is megfelel ezen
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célok megvalósításához. Továbbá a területek tulajdonostársa értékesíteni
is szeretné a tulajdonarányát – 2/8-ad részét -, akivel tárgyalásokat
folytatott. Ismertette a terület paramétereit, jelenlegi állapotát és az
ingatlantulajdonossal folytatott tárgyalásokat, továbbá elmondta, hogy az
önkormányzat az ingatlanon 6/8-ad tulajdonaránnyal rendelkezik, így
elővásárlással rendelkező tulajdonostárs. Ennek alapján indítványozta,
hogy az önkormányzat vásárolja meg a dozmati 183 hrsz-ú terület 2/8-ad
tulajdonarányát Hoós Józsefnétől. Ismertette a határozattervezeteket és
kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
54/2016. (VIII.18.) számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a Dozmat 183
hrsz-ú 1.681 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű osztatlan közös
tulajdonban álló belterületi ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadát Hoós Józsefné (sznév:
Sásdi Gizella, szül.: Pornóapáti, 1938. 08. 21., an.: Göllisz Mária, adószám: 8261640701)
9791 Dozmat, Fiumei u. 6., szám alatti tulajdonostól. Dozmat Község Önkormányzata az
ingatlanon 6/8-ad tulajdoni illetőséggel rendelkezik, így elővásárlási joggal rendelkező
tulajdonostárs.
2.) A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az ingatlan kölcsönösen kialkudott
teljes vételára 250.000.- Ft azaz Kettőszáz-ötvenezer forint, melynek megfizetése a
szerződés aláírásával egyidejűleg történik.
3.) A vevőt terheli a tárgyi ingatlan tekintetében a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és az ügyvédi munkadíj
megfizetése.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a II. napirendi pontban elfogadott kistérségi határozatok
miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása is, melyet
részletesen ismertetett. Kérte az előterjesztett megállapodás módosítás
tervezet elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
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Dozmat község képviselő-testületének
55/2016. (VIII.18.) számú határozata:
1. Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szombathelyi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását – az
előterjesztés szerinti tartalommal – jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egységes Szerkezetű Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

V.napirendi pont
Önkormányzati ingatlan tulajdonarányának értékesítése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Metal Hungaria Holding Zrt. vételi ajánlatot tett a
Szombathely 7999/6 hrsz-ú, kivett vízkút megnevezésű közös osztatlan
tulajdonú ingatlanból az önkormányzat tulajdonát képező 2/1000-ed
tulajdoni arányára, melynek értékesítési ára 2.200.-Ft. Ismertette
részletesen a kérelmet, továbbá a határozati javaslatot és indítványozta az
érintett ingatlan önkormányzati tulajdoni arányának értékesítését. Kérte a
javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
56/2016. (VIII.18.) KT számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő Szombathely 7999/6. hrsz.-ú, 818 m2 kiterjedésű, kivett vízkút
megnevezésű belterületi ingatlan osztatlan közös tulajdont képező 2/1000-ed tulajdoni
arányát a METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1096 Budapest, Soroksári u. 1. - Dunaház -, cégjegyzékszáma: Cg.0110-043633, adószáma: 11310585-2-55, statisztikai számjelen: 11310385-4120-114-01,
képviseli: Kreinbacher József igazgatósági tag) részére.
2.) A szerződő felek az adásvétel tárgyát képező ingatlan kölcsönösen kialkudott teljes
vételárát bruttó 1.100.000.-Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint összegben határozzák
meg, melyből Dozmat Község Önkormányzat 2/1000-ed tulajdoni arányát, 2.200.-Ft,
azaz Kettőezer-kettőszáz forint összegben határozzák meg.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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VI. napirendi pont
Egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
támogatás)

(iskolakezdési

Horváth Ádám: Emlékeztette a képviselőket, hogy az önkormányzat megtakarításai és
megfelelő gazdálkodása eredményeként a 2016. évi költségvetésében az
iskolakezdési támogatás összegére már 10.000.-Ft/fő összeget terveztek
be. Ehhez azonban szükséges a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítása. A képviselők kézhez kapták a rendelet módosítási
tervezetét és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)

VII. napirendi pont
Viziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terve
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a VASIVÍZ Zrt. elkészítette Torony településre
vonatkozóan
a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves
időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. Az írásos előterjesztés
alapján kéri, hogy az önkormányzat hatalmazza fel a VASIVÍZ Vas
Megyei Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési
tervet benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatalhoz és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az
ellátásért felelős tulajdonost, azaz Dozmat Község Önkormányzatát.
Kérte az előterjesztés szerint a határozattervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
57/2016. (VIII.18.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta a VASIVÍZ Zrt. – mint üzemeltető – által elkészített és
előterjesztett - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi XXIX. törvény 11.§. (1)
bekezdés értelmében - Dozmat településre vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.
Meghatalmazza a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy az elfogadott
gördülő fejlesztési tervet benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási
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Hivatalhoz és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az ellátásért
felelős tulajdonost, azaz Dozmat Község Önkormányzatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

VIII.napirendi pont
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása
Horváth Ádám: Emlékeztetett arra, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 4/2015. (II.28.)
önkormányzati rendeletét. Megállapította, hogy a rendelet több helyen
törvényi szabályozásokat tartalmaz, amelyeket külön önkormányzati
rendeletben a jogalkotási törvény értelmében nem lehet szabályozni.
Emiatt a testület a rendeletet hatályon kívül helyezte. Ismertette e rendelet
elfogadásának szükségességét és kérte az előterjesztett – javított –
rendelettervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)

IX. napirendi pont
Egyebek
Horváth Ádám: Beszámolt arról, hogy fontosnak látja az önkormányzat új honlapjának
elkészítését. Elmondta, hogy erre vonatkozóan készül az új honlap.
Ismertette, hogy a falubusz javítását megrendelte és üzemképes állapotát
követően szükségesnek tartja a használatára vonatkozó szabályzat
meghozatalát. Kérte a hivataltól a tervezet elkészítését.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Szakály Lászlóné dozmati lakos
megbízásából az önkormányzat ügyvédi levelet kapott nevezett személy a
Tölgyfa és a Fiumei utcai útfelújítási hozzájárulásával kapcsolatban.
Szakályné sérelmezte, hogy az érintett ingatlan már nem áll a tulajdonában
– a fenti eljárás alatt került értékesítésre -, emiatt kérte a hozzájárulásának
50%-os – 100.000.-Ft összegű - visszatérítését. Részletesen ismertette az
ügyvédi levelet. Indítványozta Szakályné részére a 100.000.-Ft összegű
útfelújítási hozzájárulásának visszatérítését. Kérte a javaslat elfogadását.

9

Dozmat Község képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – ellenszavazat
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
58/2016. (VIII.18.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a Tölgyfa utca és a Fiumei utca felújításának
kivitelezési költségeihez Szakály Lászlóné (9791 Dozmat, Fiumei u. 1/A.) a dozmati 78/7
hrsz-ú ingatlan (természetben: Dozmat, Fiumei u. 1.) volt tulajdonosa által befizetett
200.000.-Ft összegű hozzájárulás összegéből nevezett személy kérelmére 100.000.-Ft,
azaz Egyszázezer forint önkormányzat általi visszatérítését rendeli el. Utasítja a jegyzőt,
hogy az érintett ingatlantulajdonos részére a visszafizetésének azonnali intézésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bagdi Károly 9791 Dozmat, Vadvirág u.
10. szám alatti lakos írásban jelezte, hogy az önkormányzati fejlesztésekre
100.000.-Ft összegű támogatást szeretne biztosítani az önkormányzat
részére. Ismertette nevezett személy levelét. Kérte a testületet a támogatás
elfogadására és indítványozta, hogy a támogatás összegét a település
útfelújítási költségeire fordítsa az önkormányzat. Kérte a javaslat
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
59/2016. (VIII.18.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy köszönettel elfogadta Bagdi Károly 9791
Dozmat, Vadvirág u. 10. szám alatti lakos által az önkormányzati fejlesztésekre
biztosított 100.000.-Ft összegű támogatását az önkormányzat részére. A testület döntött
abban, hogy a támogatás összegét a település útfelújítási költségeire fordítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

10

Horváth Ádám
polgármester

