DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2017. március 14-én 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:

4.
5.
6.
7.

1. Kistérségi
delegálás
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsba
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Dozmat Község településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
Döntés önkormányzati fejlesztésekről
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
Egyebek

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I. napirendi pont
Kistérségi delegálás a Nyugat-Dunántúli
Önkormányzati Társulási Tanácsba

Regionális

Hulladékgazdálkodási

Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
kereste meg az önkormányzatot, miszerint szükséges lenne a kistérség
képviseletére a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Tanácsba. Ismertette a határozati javaslatot és
kérte annak elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
33/2017. (III.14.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében, a Szombathelyi
Kistérség Többcélú Társulása Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulási tanács képviselői tag Zsolnai Zoltán Elnök jelölését, valamint
helyetteseként Farkas Imre Elnök helyettes jelölését támogatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
Dozmat Község településrendezési eszközeinek módosítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a település fejlesztése, pályázati lehetőségek biztosítása és a
gyakorlati tapasztalatok összesítése alapján szükségessé vált a rendezési terv
módosítása. A képviselők kézhez kapták az előterjesztést a módosításra
vonatkozóan, amelyet részletezett. Kérte az előterjesztett határozattervezet
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
34/2017. (III.14.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településrendezési
eszközök módosítását kezdeményezi.
A rendezés célja és hatása:
1. Lovas utca elkészült szennyvízberuházás alapján a dozmati 37/11 hrsz.-ú
ingatlanra jelölt közműterület felülvizsgálata.
2. A dozmati 044/9-10 hrsz-ú ingatlanon esetlegesen zárportározó kialakításának
javaslata a Borzolágy-patakon.
3. Arany-patak mentén jelölt kerékpárút nyomvonalának felülvizsgálata oly
módon, hogy a kerékpáros útvonal a Fiumei utca-176/6 hrsz-ú út, 175
hrsz-ú
Pinkafői utca-153 hrsz-ú Pinkafői utcán keresztül érje el a 154 hrszú utat.
4. A telekhatár-rendezéseket követően a 130/6-18 hrsz-ú ingatlanok átvezetésre
kerüljenek.
5. A 130/18 hrsz zöldterületi besorolást kapjon falusias lakóterület helyett.
6. A 026/1 hrsz-ú út esetében a jelölt 8 m-es útszabályozás felülvizsgálatra kerül.
7. Elővásárlási jog bejegyzésének vizsgálata a 60; 103; 03/3-7 hrsz-ú ingatlanok
esetében.
8. Lf1 jelű építési övezetben a minimális telekméret felülvizsgálatra kerül és
2.000
m2 helyett 1.800 m2 minimális telekterület kerüljön
meghatározásra.
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9. A 08 hrsz-ú út 130/7-es telektől északra eső szakaszán vizsgálatra kerül a
gépjármű
forgalom korlátozása, a bel- és külterület határán lévő
szakaszán a
gépjármű
forgalom
lezárására, az átmenő forgalom
és a külterületi ingatlanok megközelítésének új útvonalon való biztosítása
mellett.
10. A Toronnyal közösen tervezett külterületi út kialakításával egyetemben
vizsgálni kell a rendezési tervben szükséges intézkedéseket a Tölgyfa utca
a belterületi
Tölgyfa utca bel- és külterület határán lévő szakaszán a
gépjármű forgalom
lezárására, az átmenő forgalom új útvonalon való
biztosítása mellett.
11. A dozmati víztározó tervdokumentációja alapján a településrendezési
eszközök szükség szerinti aktualizálása
12. A településrendezési eszközök módosítás partnerségi egyeztetésének szabályai
A településrendezési eszközök módosítás partnerségi egyeztetésének
A településrendezési eszközök 1-11.) pont szerinti tervezési területének
módosítására irányuló eljárásában partnerként az egyeztetési
eljárásba
a
szomszédos
települések
Önkormányzatait,
a
közműszolgáltató vállalatok kerülnek bevonásra.
A szomszédos települések és közműszolgáltatók az egyes szakaszokban
az érdekelt államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek
megkeresésre.
A javaslatokat, észrevételeket a jegyzőnél kell benyújtani, aki az
iktatást követően haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül továbbítja a
rendezési terv készítőjének.
Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell
megindokolni, amelyet a község jegyzője terjeszt a képviselő-testület
elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az előterjesztést, és arról
döntést hozni.
A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat
hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény és 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően, a fent leírtak figyelembevételével a településrendezési
terv módosítását a képviselő-testület megrendeli
A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített
felhatalmazása
alapján
a
környezetvédelmi
hatásvizsgálat
elkészítésétől.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: A településrendezési terv módosítására az legkedvezőbb ajánlatot a
MODULOR Tervező és Mérnöki Szaktanácsadó Kft. adta, a szolgáltatási
díj összege: 600.000.-Ft+áfa, azaz 762.000.-Ft. Indítványozta az
előterjesztett árajánlat alapján ezen cég megbízását a rendezési terv
módosításának elkészítésére.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
35/2017. (III.14.) számú határozata:
A képviselő-testület Dozmat község településrendezés terv módosításának elkészítésével
az előterjesztett árajánlat alapján megbízza a MODULOR Tervező és Mérnöki
Szaktanácsadó Kft-t (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2., képviselő: Gergye Péter
ügyvezető). A tervezési díj összege: 600.000.-Ft+áfa, azaz 762.000.-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a civil szervezetek támogatási keretéről döntött a
képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletében. Szükséges
ehhez a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadása. A rendelettervezet a képviselők részére előterjesztésre került.
Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztett rendelettervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2/2017. (III.20.) önkormányzati rendelete
A civil szervezetek támogatásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében
található.)
IV. napirendi pont
2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy közbeszerzési törvény 5. §. (1) bekezdése értelmében az
ajánlatkérők a költségvetési év elején 2017. április 15-ig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. Javasolta a mellékelt tervezet elfogadását, amely
tartalmazza a költségvetési rendeletben elfogadott beruházásokat,
felújításokat.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
36/2017. (III.14.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervét az előterjesztés szerint.
(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 15.
V.napirendi pont
Döntés önkormányzati fejlesztésekről
Szabadság utca – templom előtti útszakaszának útfelújítása, -építése
Horváth Ádám:

Elmondta, hogy elengedhetetlenül szükségessé vált a Szabadság utca
templom előtti útszakaszának komplett útfelújítása. Erre vonatkozóan
sajnálatos módon pályázati lehetőség nincs, ezért az önkormányzat az
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételét fordítsa
vissza a település infrastrukturális fejlesztésére és saját önerőből vállalja
fel fenti útfelújítást. Szükséges azonban, hogy az önkormányzat
ajánlattételi felhívást bocsásson ki a feladat ellátására vonatkozóan,
melyet az előterjesztésként minden képviselő kézhez kapott. Javasolta
hogy az önkormányzat az előterjesztésben javasolt 3 vállalkozás részére
küldje meg az ajánlati felhívást a feladat ellátására vonatkozóan.
Ismertette a határozati javaslatot és kérte annak elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
37/2017. (III.14.) számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételekből elvégzi a
Szabadság utca – templom előtti útszakasz komplett útfelújítását.
2.) A munkálatainak elvégzésére vonatkozóan előterjesztés mellékletében foglalt
ajánlattételi felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi cégektől kéri be az
ajánlatokat:
 Balázs Közmű Kft. 9763 Vasszécseny, Ady E. u. 30.
 Geodéziai és Mélyépítő Kft. 9751 Vép, Rákóczi u. 41.
 STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
3.) Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a
megkeresett cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Lovas utcai közvilágítás korszerűsítése
Horváth Ádám:

Elmondta, hogy elengedhetetlenül szükségessé vált a Lovas utcai
közvilágítás bővítése, korszerűsítése. Erre vonatkozóan sajnálatos módon
pályázati lehetőség nincs, ezért az önkormányzat az önkormányzati
ingatlanok értékesítéséből származó bevételét fordítsa vissza a település
infrastrukturális fejlesztésére és saját önerőből vállalja fel fenti
útfelújítást. Szükséges azonban, hogy az önkormányzat ajánlattételi
felhívást bocsásson ki a feladat ellátására vonatkozóan, melyet az
előterjesztésként minden képviselő kézhez kapott. Javasolta, hogy az
önkormányzat az előterjesztésben javasolt 3 vállalkozás részére küldje
meg az ajánlati felhívást a feladat ellátására vonatkozóan. Ismertette a
határozati javaslatot és kérte annak elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
38/2017. (III.14.) számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételekből elvégzi a
Lovas utcai közvilágítás korszerűsítését, bővítését.
2.) A munkálatainak elvégzésére vonatkozóan előterjesztés mellékletében foglalt
ajánlattételi felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi cégektől kéri be az
ajánlatokat:
 Komáromi Villamossági Kft. 9700 Szombathely, Körmendi út 90.
 GÁTIBA Energie Kft. 8200 Veszprém, Csillag u. 13.
 VILLKÁSZ Kft. 9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A.
3.) Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a
megkeresett cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Új buszmegálló építése
Horváth Ádám: Elmondta, hogy elengedhetetlenül szükségessé vált a főút mellett egy új
dozmati buszmegálló felállítását. Erre vonatkozóan sajnálatos módon
pályázati lehetőség nincs, ezért az önkormányzat az önkormányzati
ingatlanok értékesítéséből származó bevételét fordítsa vissza a település
infrastrukturális fejlesztésére és saját önerőből vállalja fel egy új
buszmegálló felépítését. Első sorban szükséges a meglévő buszmegálló
elbontására és burkolatépítésére vonatkozóan ajánlattételi felhívás
kiírása, melyet az előterjesztésként minden képviselő kézhez kapott.
Javasolta hogy az önkormányzat az előterjesztésben javasolt 2
vállalkozás részére küldje meg az ajánlati felhívást a feladat ellátására
vonatkozóan. Másodrészt szükséges az új buszmegálló acélszerkezet
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építési és lemezelési munkálataira vonatkozóan ajánlattételi felhívás
kiírása, melyet az előterjesztésként minden képviselő kézhez kapott.
Javasolta hogy az önkormányzat az előterjesztésben javasolt 3
vállalkozás részére küldje meg az ajánlati felhívást a feladat ellátására
vonatkozóan. Ismertette a határozati javaslatot és kérte annak
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
39/2017. (III.14.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételekből elvégzi a főút mellett
lévő új dozmati buszmegálló építését. A képviselő-testület három munkarészre
vonatkozóan az előterjesztés mellékeltében foglalt ajánlati felhívást ír ki az alábbiak
szerint:
1.) A meglévő buszmegálló elbontási és az új buszmegálló alapjának
burkolatépítési,
térkövezési
munkálatainak
elvégzésére
vonatkozóan
előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak megfelelő
tartalommal az alábbi cégektől kéri be az ajánlatokat:
 PDR Alpok Bau Kft.. 9522 Kemenesmagasi, Béke út 8.
 Kati-ép Kft. 9792 Bucsu, Rákóczi F. u. 38.
2.) Az új buszmegálló acélszerkezet építési és lemezelési munkálataira
munkálatainak elvégzésére vonatkozóan előterjesztés mellékletében foglalt
ajánlattételi felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi cégektől kéri be az
ajánlatokat:
 Góber Bádogos Bt. 9794 Felsőcsatár, Arany J. u. 5.
 PDR Alpok Bau Kft. 9522 Kemenesmagasi, Béke út 8.
 Vasi Trapéz Kft. 9751 Vép, Hunyadi u. 23.
Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a
megkeresett cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Templom feletti területen közvilágítási kandeláberek telepítése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy templom feletti területen közvilágítási kandeláberek
telepítési munkálatainak elvégzésére két ajánlat érkezett az
önkormányzathoz. Ezeket részletesen ismertette. A legkedvezőbb
árajánlatot VILLKÁSZ Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A.) tette. Az
ajánlat szerint a szolgáltatás értéke: 595.536.-Ft+áfa, azaz bruttó
756.331.-Ft. Indítványozta, hogy az önkormányzat a munkálatok
elvégzésével, az árajánlat műszaki és pénzügyi tartalmának megfelelően
a VILLKÁSZ Kft-t bízza meg. Kérte a javaslat elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
40/2017. (III.14.) KT számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy a Templom feletti területen közvilágítási
kandeláberek telepítési munkálatainak elvégzésével, az előterjesztett árajánlatában tett
műszaki és pénzügyi tartalommal a VILLKÁSZ Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A.,
adószáma: 11313100-2-18, képviseli: Geosits Tibor ügyvezető) bízza meg. A képviselőtestület a szolgáltatás összegét – a vállalkozás árajánlata alapján – 595.536.-Ft+áfa, azaz
bruttó 756.331.-Ft összegben állapítja meg.
Meghatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
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

