DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2017. február 16-án megtartott testületi
ülésén
Helye: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége
Jelen vannak: Horváth Ádám polgármester, Nagy Ferenc képviselő, Rédei László képviselő,
Dankovics Norbert képviselő, Horváth Eszter jegyző,
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. Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
4. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I. napirendi pont
Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az államháztartási törvény értelmében az önkormányzat,
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg
a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek
és ugyanezen törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét. Ennek értelmében előterjesztésre került a
középtávú terv, mely alapján kérte az általa ismertetett – előterjesztés
szerinti – terv elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
27/2017. (II.16.) számú határozata:

A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta az államháztartásról szóló törvény
29/A. §. értelmében Dozmat Község Önkormányzatának középtávú tervét.
(A terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet, rendelet indokolása előterjesztését.
Részletezte a jogszabályok szerint az állami bevételekre, elvonásokra
vonatkozó változásokat és annak hatásait az önkormányzat 2017. évi
működésére. Az előterjesztés szerint részletesen ismertette a kiadások
változásait a korábbi évekhez képest. Kihangsúlyozta, hogy ebben az
évben is saját bevételeiből gazdálkodik az önkormányzat. A kiadásokra
vonatkozóan elmondta, hogy a tervezés a 2016. évi teljesítések alapján
kerültek tervezésre. A beruházásokra, felújításokra vonatkozóan
részletesen ismertette a terveket. Kiemelte, hogy a felhalmozási kiadások
megvalósításáról, teljesítéséről külön-külön határozatban fog dönteni a
testület. Indítványozta az előterjesztés szerint az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
III.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
Önkormányzati ingatlan értékesítésére vonatkozó határozat visszavonásáról
Horváth Ádám: Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat a 78/2016. (XI.22.) számú
határozatával Kupi András szombathelyi lakos részére a dozmati 130/16
hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntött. A vevő arról
tájékoztatta, hogy eláll a vételtől, emiatt indítványozta az önkormányzat
értékesítéséről szóló határozat visszavonását. Tájékoztatta a képviselőket,
hogy fenti értékesítésre vonatkozóan aláírt adásvételi szerződést még nem
készítettek, így felbontó szerződést nem kell készíteni.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
28/2017. (II.16.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a 78/2016. (XI.22.) önkormányzati határozatát
visszavonja, mivel Kupi András (9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál u. 38.) leendő
vevő elállt az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 130/16 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásától.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Családsegítés és gyermekjóléti ellátási szerződés módosítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Szombathely MJV Önkormányzata és Torony között
létrejött – a család és gyermekjóléti, a házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás – ellátási szerződés
módosítására vonatkozóan előterjesztés készült. Eszerint változnak 2017.
április 1. napjától az szolgáltatás díjai, melyet ismertetett. Javasolta az
előterjesztés szerinti ellátási szerződés módosításának elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
29/2017. (II.16.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
szolgáltatás
ellátására
Szombathely
Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés módosítását az előterjesztés szerint
elfogadja.

Helyi védettség megszüntetése
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Binger Miklós kérelmet nyújtott be,
miszerint a tulajdonában lévő dozmati 114 hrsz-ú (természetben: 9791
Dozmat, Szabadság u. 2.) ingatlan rendkívül rossz állapota miatt le
szeretné bontani. Nevezett ingatlan helyi védettség alatt áll, ezért kérte az
ingatlan helyi védettségének megszüntetését. Az önkormányzat helyi
építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelete alapján az
önkormányzatnak – a tulajdonos kérelmére – joga van az ingatlan helyi
védettségének megszüntetésére. Egyeztetett a tulajdonosokkal és az
ingatlan rendkívül rossz állapotának és az esetleges baleset- és életveszély
megszüntetése érdekében indítványozta az ingatlan helyi védettségének
megszüntetését. Kérte a határozattervezet elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
30/2017. (II.16.) számú határozata:
A képviselő-testület Binger Miklós (sz.: Dozmat, 1954. 10. 02., an.: Németh Magdolna)
9791 Dozmat, Fiumei u. 36. szám alatti lakos – mint a dozmati 114 hrsz.-ú
(természetben: 9791 Dozmat, Szabadság u. 2.) ingatlan tulajdonosainak képviseletében,
haszonélvezeti jogosultként benyújtott kérelmének helyt ad és a dozmati 114 hrsz.-ú
(természetben: 9791 Dozmat, Szabadság u. 2.) lakóház helyi védettségét megszünteti, és
a helyi védelem alatt álló épületek, építmények, azon belül a védendő lakóházak
nyilvántartásából az ingatlant törli.
A megszüntetés indokaként jelöli meg a fenti ingatlan állagának rendkívül rossz
állapotát és az esetleges baleset- és életveszély megszüntetése érdekében szükségesnek és
indokoltnak tartja a nevezett ingatlan lebontását.
A képviselő-testület döntését a helyi építészeti értékek védelméről szóló 6/2008. (XI.25.)
önkormányzati rendelete alapján hozta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Egyebek
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat tavaly szeptemberében elfogadta a
Közösségi busz üzemeltetésének szabályzatát. Az eddigi tapasztalatok és
az egyre növekvő igények alapján javaslatot tett a szabályzat
módosítására. Eszerint a busz bérleti díja 15.000.-Ft/nap összegbe
kerülne megállapításra, 500 km feletti használat esetén az igénybevevő
10.-Ft/km összeget köteles fizetni, továbbá az igénybevevők saját
költségükre vásárolják meg az üzemanyagot a használatkor. Kérte az
előterjesztett módosított szabályzattervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
31/2017. (II.16.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta Dozmat Község
Önkormányzatának Közösségi busz üzemeltetésének szabályzatának módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Ádám: Ismertette, hogy egyre nagyobb már az érdeklődés a dozmati szabadidőpark
igénybevételére vonatkozóan. A tavalyi tapasztalatok, a felmerült

költségek alapján szükségessé válik a szabadidőpark használati,
igénybevételi rendjére vonatkozó szabályzat megalkotása. Szükségessé
válik továbbá egy gondnok (megbízásos) felvétele is legfőképpen a
szabályok és a rend betartására vonatkozóan. A szabályzatban rögzíteni
kell, mivel a szabadidőpark befogadóképessége korlátos, és csak
korlátozott létszámot tud csak egyszerre kiszolgálni:
 csoportok (10 fő felett) csak előzetes bejelentkezés alapján
hétfőtől péntekig jöhetnek a szabadidőparkba – Költségtérítésként
5.000.-Ft/alkalom fejében.
 az igénybevétel eljárási szabályait (pl. előzetes jelentkezés csak
írásban a Toronyi Hivatalba benyújtva lehetséges…stb.)
 a szabadidőpark használati rendje, magatartási szabályok
meghatározása, felelősségi kérdések rendezése.
 A szabadidőpark nem csoportos látogatók részére továbbra is
szabadon látogatható a hét minden napján a nyitvatartási idő alatt.
 A szabadidőparkban kitett szabályzatot mindenki köteles
betartani, aki azt megszegi, a szabadidőpark területének
elhagyására lehet felszólítani.
 A szabadidőparkban köztéri kamerák vannak kihelyezve.
 Rongálás, károkozás esetén az önkormányzat kártérítést nyújthat
be az elkövető ellen.
Ennek alapján összeállításra került egy szabályzattervezet, melyet
ismertetett és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
32/2017. (II.16.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta Dozmat Község
Önkormányzatának a Dozmati Szabadidőpark használati rendjére vonatkozó
szabályzatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

