DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. szeptember 15-én megtartott testületi
ülésén
Helye: Dozmati Faluház
Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő, Nagy
Ferenc képviselő, Rédei László képviselő, Horváth Eszter jegyző, Pold Eszter
jegyzőkönyvvezető
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 4 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
2. A Toronyi Csicsergő Óvoda létszám-engedélyezéséről
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
3. Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I.
félévi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
4. Dozmat Község Önkormányzat 2016. évi I. félévi költségvetési
előirányzat-módosításáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Beszámoló Dozmat Község Önkormányzat 2016. évi I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. Közösségi busz üzemeltetésének szabályzata
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
7. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
8. Polgármesteri
beszámoló
az
elmúlt
időszak
eseményeiről,
intézkedéseiről
9. Egyebek
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
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I.napirendi pont
Beszámoló a Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az óvoda számszaki és írásbeli beszámolóját a képviselők
kézhez kapták. Elmondta, hogy információi alapján közfoglalkoztatott
alkalmazásával csökkentették az eredeti költségvetését az intézménynek
és az év végi elszámolásnál határozható meg, hogy az önkormányzatnak
szükséges-e hozzájárulnia a működéshez. Indítványozta az előterjesztés
szerint az óvoda I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
60/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2016.
évi I. félévi költségvetési előirányzat-módosításait, valamint a 2016. évi I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(Az előirányzat-módosítások és a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
A Toronyi Csicsergő Óvoda létszám-engedélyezéséről
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. számú melléklete
értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám 25 fő.
Azonban ugyanezen törvény 25.§. (7) bekezdése értelmében az óvodai
csoportra, megállapított maximális létszám a fenntartó engedélyével
legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított
osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során
az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. Az óvodavezető
tájékoztatása szerint az intézmény létszáma a két csoportban az 50 főt
meghaladja, emiatt kérte a fenntartók engedélyét, hogy a csoport maximális
létszámát 30 főben határozza meg. Elmondta, hogy ugyanezen jogszabály
alapján tovább növelhető a gyermeklétszám függetlenül az indított
osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Horváth Ádám: Indítványozta az óvoda maximális létszámának engedélyezésére vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
61/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület engedélyezi a köznevelési törvény 25.§. (7) bekezdése alapján, hogy
a Toronyi Csicsergő Óvoda csoportjaira megállapított maximális létszámot, azaz a 25
főt, az intézmény legfeljebb húsz százalékkal átlépheti, azaz 60 fő felvétele
engedélyezhető az intézményben. Továbbá ugyanezen jogszabály alapján tovább
növelhető a gyermeklétszám függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor
is, ha a nevelési év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a hivatal I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót írásban is kézhez kapták a képviselők. Összességében
elmondta, hogy a hivatal takarékos gazdálkodással az I. félév mértékénél
kisebb arányban használta fel működési kiadásait.
Horváth Ádám: Indítványozta a hivatal előterjesztés szerinti beszámolójának elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
62/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Dozmat Község Önkormányzat 2016. évi I. félévi költségvetési előirányzat-módosításáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a hivatal elkészítette az előirányzat-módosítás számszaki,
írásbeli előterjesztését, melyet minden képviselő kézhez kapott.
Indítványozta az előterjesztett írásos anyag alapján a Dozmati
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Önkormányzat
elfogadását.

2016.

évi

költségvetési

rendelet módosításának

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)

V.napirendi pont
Beszámoló Dozmat Község Önkormányzat 2016. évi I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról
Horváth

Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta Dozmat
Önkormányzatának 2016. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
szóló előterjesztést a részletes pénzügyi táblázatokkal, valamint a szöveges
beszámolóval. Javasolta az előterjesztés szerint az önkormányzat I. félévi
költségvetésének szóló beszámoló elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
63/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta Dozmat Község
Önkormányzatának
2016. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VI.napirendi pont
Közösségi busz üzemeltetésének szabályzata
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a hivatal elkészítette a közösségi busz üzemeltetési
szabályzatát, amely minden képviselő kézhez kapott. Indítványozta az
előterjesztett tervezet elfogadását.

4

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
64/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta
Önkormányzatának Közösségi busz üzemeltetésének szabályzatát.
(A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletében található.)

Dozmat

Község

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VII.napirendi pont
A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy jelenleg a településen a helyi iparűzési adó mértéke 1,5%,
amelynek felülvizsgálatára van szükség. Az önkormányzat kimagasló
gazdálkodása, az építési telkek nagyszámú értékesítése, ezáltal az
önkormányzati bevételek nagymértékű növekedése, a vállalkozások
fegyelmezett adómorálja és adófizetése lehetővé tette, hogy az
önkormányzat az elmúlt években több infrastrukturális fejlesztést
végezzen el a településen. Hangsúlyozta, hogy több településsel
ellentétben a lakosság részére a központi adón kívül más adóteher nem
került kivetésre. Kiemelte, hogy az önkormányzat minimális állami
támogatása ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket nem tette volna
lehetővé. Szükséges azonban az állami támogatás megnövelése, továbbá
ezzel párhuzamosan a vállalkozások terheinek csökkentése. Emiatt
indítványozta az iparűzési adó mértékének 1,5%-ról 1%-ra történő
csökkentését 2017. január 1-jei hatállyal. Javasolta az előterjesztett helyi
adókról szóló rendelet módosításának elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló
9/2015. (IX.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)

VIII. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, intézkedéseiről
Horváth Ádám: Az alábbi intézkedésekről, eseményekről számolt be:
 A település új weboldala elkészült és megkezdte működését.
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 2 db új információs táblákat készíttetett a buszfordulóba, illetve a Faluház elé.
 A Vadvirág utcai parkoló építése folyamatban van, hamarosan elkészül.
 A parkolóépítéssel párhuzamosan az önkormányzat „kulturált” módon kívánja
szabályozni a szabadidőparkba érkező autósok parkolását, és a parkolóba való
irányítását, ezért a polgármester új KRESZ táblák kihelyezését rendelte meg a bekötő
útra illetve a Fiumei utca és Vadvirág utca elejére.
 Az önkormányzat vis maior támogatási igényét befogadták, a szakmai helyszíni
ellenőrzést követően kerül sor az igény elbírálására.
 A településhez 2 db buszmegálló tartozik. Az egyik a falu közepén található, a másik
kint a Toronyhoz vezető főút mellett. Mindkettő régi és leromlott állapotú, és nem
felel meg a modern kor követelményeinek. Mivel sokan használják azt a faluból, ezért
a polgármester kiemelt fontosságú közszolgáltatásként kezeli a buszmegállókat.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy mindkét buszmegállót teljesen építsék újjá, és
a tervek elkészítésével megbízta Piroska László tervezőt. A tervek elkészülte után a
képviselő-testület dönteni fog majd a kivitelezés megrendeléséről.
 A Szabadság-Lovas utca és a dozmati 80/41 hrsz-ú útépítési engedélyének
meghosszabbítását kezdeményezte az illetékes hatóságnál.
 1 db új Stihl típusú fűkasza megvásárlására került sor.
 Lovas utcai csatornázási munkálatok folynak, megtörtént már a csatorna lefektetése.
Várhatóan egy hónapon belül befejeződik a kivitelezés.
A Lovas utcai csatornázás utáni út-helyreállítási munkákhoz az előzetes egyeztetés és
árajánlat alapján a Bíró-Tóth Fuvarozási Kft-től rendelete meg a zúzott anttigorit-bazalt
szállítását, melynek költsége 18.000.-Ft+áfa/fuvar, illetve 1.450.-Ft+áfa/tonna. Az elszámolás
a beszállított mennyiséget igazoló fuvarlevelek és menetlevelek alapján fog megtörténni.
Szintén a Lovas utcai csatornázás utáni út-helyreállítási munkákhoz az árajánlat alapján a
Vasi Bér-Gép Kft. fogja végezni a markolóval elvégzendő munkálatokat. Az adott árajánlat
alapján a munkagép díja 8.000.-+áfa/óra. Az elszámolás a leigazolt munkaóra alapján fog
megtörténni.
 Az avar- és áglerakó telek áramellátása szükségessé vált, továbbá fényszóró
kihelyezése is folyamatban van. Erre vonatkozóan ismertette az árajánlatot.
 Mák Dorottya nevében édesapja ismét levelet írt (illetve hosszú idő óta válaszolt az
önkormányzat levelére, ajánlatára), amelyet ismertetett. Indítványozta, hogy
kezdeményezzen az önkormányzat velük egy személyes egyeztetést a probléma
megoldására, a megegyezés érdekében. A képviselők felhatalmazták az önkormányzat
nevében a polgármestert, hogy folytasson megbeszélést az érintettel, és ha az nem
vezet eredményre, tegye meg a szükséges jogi lépéseket az önkormányzat védelme
érdekében. A testület egyetértett abban, hogy az ügyfél követelése túlzott, és
aránytalan, ezért azt az önkormányzat nem fogadhatja el.
 Egy EU-s pályázatnak köszönhetően Dozmat község is bekerült az országos széles
sávú optikai internethálózat kiépítési programjába, melynek a tervdokumentációját a
Full-Táv Kft. készítette el és mutatta be.

IX.napirendi pont
Egyebek
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az elmúlt időszak önkormányzati ingatlanjainak
értékesítése után, a Dr. Szabó Eszter Bernadett ingatlanforgalmazó és
értékbecslő által készített ingatlanvagyon értékelése alapján szükséges a
jelenleg még eladásra váró telkek vételárának felülvizsgálata. Ennek
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alapján indítványozta, hogy egységesen 4.000.-Ft/m2 áron kerüljenek a
telkek meghirdetésre. A telkek továbbra is a www.dozmat-telkek.hu
honlapon, a hirdető- és reklámtáblákon, valamint a www.jofogas.hu
honlapon kerülnek meghirdetésre. Ismertette a határozattervezetet és
kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
65/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület elmúlt időszak önkormányzati ingatlanjainak értékesítése alapján,
Dr. Szabó Eszter Bernadett ingatlanforgalmazó és értékbecslő által készített
ingatlanvagyon értékelése szerint felülvizsgálta a jelenleg még eladásra váró telkek
vételárát. Ennek alapján döntött abban, hogy az alábbiakban felsorolt önkormányzati
tulajdonú építési telkek egységesen 4.000.-Ft/m2 áron kerülnek meghirdetésre:
 dozmati 80/54 hrsz: 1.500 m2
 dozmati 80/55 hrsz: 1.500 m2
 dozmati 80/61 hrsz: 1.941 m2
 dozmati 80/66 hrsz: 2.000 m2
 dozmati 80/67 hrsz: 2.000 m2
 dozmati 80/68 hrsz: 2.241 m2
 dozmati 80/69 hrsz: 2.000 m2.
A telkek továbbra is a www.dozmat-telkek.hu honlapon, a hirdető- és reklámtáblákon,
valamint a www.jofogas.hu honlapon kerülnek meghirdetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Dozmat Új lakóterület telkeinek vételára
úgy került meghatározásra, hogy az magában foglalja - az önkormányzat
tulajdonát képező lakóterülethez kapcsolódó - a dozmati 80/41 hrsz-ú közút
önkormányzat által történő végső teljes kiépítését. Elmondta azonban, hogy
amíg a házak egy része nem épül meg, addig műszaki okokból nincs értelme
megépíteni a végső utat. Emiatt indítványozta, hogy a testület hozzon egy
olyan döntést, hogy az önkormányzat legkésőbb akkor köteles megépíteni
az utat, amikor a telkek legalább 60%-án megtörtént a házak megépítése.
Határozza meg azt is a testület, hogy mivel a vételár tartalmazza az út
megépítési költségét is, ezért az önkormányzat semmilyen jogcímen nem
kérhet útfelújítási hozzájárulást a dozmati 80/41 hrsz-ú közút mellett lévő
ingatlanok meglévő és leendő tulajdonosaitól.
Ismertette a
határozattervezetet és kérte annak elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
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Dozmat Község képviselő-testületének
66/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a Dozmat Új lakóterületen lévő, ahhoz
kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 80/47 hrsz-ú közút végleges
megépítésére legkésőbb akkor köteles, amikor a telkek legalább 60%-án megtörtént a
házak megépítése.
A képviselő-testület kinyilvánította, hogy mivel a telkek vételára tartalmazza a fent
megnevezett közút megépítési költségét is, ezért az önkormányzat semmilyen jogcímen
nem kérhet útfelújítási hozzájárulást a dozmati 80/41 hrsz-ú közút mellett lévő
ingatlanok meglévő és leendő tulajdonosaitól
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
Új lakóterület közvilágításának kivitelezése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az új lakóterületre vonatkozóan árajánlatokat kért 14 db
közvilágítási kandeláber és tartozékaira vonatkozóan. Ennek alapján a
Komáromi Villamossági Kis- és Nagykereskedés (9700 Szombathely,
Körmendi út 90.) adta a legkedvezőbb árajánlatot 2.403.520.-Ft + áfa, azaz
bruttó 3.052.470.-Ft értékben. A közvilágítási kandeláberek telepítésére
vonatkozóan a Villkász Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A.)
árajánlata alapján a munkavégzés költsége 807.030.-Ft+áfa, azaz
1.024.928.-Ft. Fenti ajánlatok alapján indítványozta, hogy a 14 db
közvilágítási kandelábert a Komáromi Villamossági Kis- és
Nagykereskedéstől rendelje meg az önkormányzat, míg a kadeláberek
telepítésére vonatkozóan a Villkász Kft-vel kössön szerződést a beadott
árajánlatok alapján.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
67/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött az Új lakóterület közvilágításnak az elkészült
tervdokumentáció szerinti kivitelezéséről, azaz 14. db közvilágítási kandeláber és
tartozékainak megvásárlásáról, továbbá a kandeláberek telepítéséről. A képviselőtestület a beadott árajánlat alapján megrendel 14 db közvilágítási kandelábert és
tartozékait a Komáromi Villamossági Kis- és Nagykereskedéstől (9700 Szombathely,
Körmendi út 90., képviseli: Komáromi Szilárd ügyvezető) 2.403.520.-Ft + áfa, azaz
bruttó 3.052.470.-Ft értékben. Felhatalmazza a Polgármestert a megrendelő aláírására.
A képviselő-testület megbízza közvilágítási kandeláberek telepítésével, az árajánlata
alapján a Villkász Kft-t (9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A., képviseli: Geosits Tibor
ügyvezető) munkavégzés költsége 807.030.-Ft+áfa, azaz 1.024.928.-Ft.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
BURSA ösztöndíj-rendszerhez csatlakozási nyilatkozat
Pold Eszter: Ismertette, hogy megjelent a BURSA 2016 ösztöndíj rendszerhez kapcsolatos
csatlakozás megerősítésére.
Horváth Ádám: A feltételek megismerése mellett indítványozta, hogy Dozmat Község
Önkormányzata megerősítse csatlakozását, részvételét a BURSA ösztöndíj
rendszerben és ezzel lehetőséget biztosítana, hogy a felsőfokú tanulmányokat
folytató dozmati diákok is ösztöndíjba részesülhessenek.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
68/2016. (IX.15.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy Dozmat Község Önkormányzata megerősíti
csatlakozását a BURSA Ösztöndíj 2016. évi rendszerhez. Felhatalmazta a polgármestert
a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szociális tűzifa támogatás 2016. év
Pold Eszter: Ismertette, hogy megjelent a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázati kiírása. Eszerint az önkormányzat pályázatot
nyújthat be 24 m3 keményfa igénylésére. Az önkormányzati rész 1000.Ft+áfa/m3, illetve a szállítási költség.
Horváth Ádám: Indítványozta a pályázat benyújtását, az önrész vállalását és az előterjesztett
határozati javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
69/2016. (IX.15.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. a
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcímben foglaltak alapján, települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése céljából. A pályázat
keretében 24 m3 tűzifa vásárlásához kéri a támogatást, a szükséges önrészt – 24.000.-Ft
+ áfa = 30.480.-Ft összeget – az önkormányzat a költségvetése szociális ellátások
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előirányzata terhére biztosítja. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző
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Horváth Ádám
polgármester

