DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2018. február 15-én megtartott testületi
ülésén
Helye: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal helyisége
Jelen vannak: Horváth Ádám polgármester, Nagy Ferenc képviselő, Rédei László 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. Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Házi segítségnyújtás feladatainak ellátásával kapcsolatos
megállapodás módosítása Szombathely MJV Önkormányzatával
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Polgármesteri beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről
5. 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.
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Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
…/2018. (II.15.) 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 2018. évi költségvetése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet, rendelet indokolása előterjesztését.
Részletezte a jogszabályok szerint az állami bevételekre, elvonásokra
vonatkozó változásokat és annak hatásait az önkormányzat 2018. 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 2017. 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 2018. évi
költségvetésének elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.20.) számú önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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III.napirendi pont
Házi segítségnyújtás feladatainak ellátásával kapcsolatos megállapodás módosítása
Szombathely MJV Önkormányzatával
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Szombathely MJV Önkormányzata és Dozmat Község
Önkormányzat között létrejött határozatlan idejű szerződés alapján – a
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás –
az ellátási szerződés módosítására vonatkozóan előterjesztés készült.
Eszerint változnak 2018. április 1. napjától az szolgáltatás díjai, melyet
ismertetett. Javasolta az előterjesztés szerinti ellátási szerződés
módosításának elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
…/2018. (II.15.) 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.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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