DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2018. április 11-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:

1. Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések
megvalósítása című pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Leader felhívás – Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és
megőrzésének támogatása című pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Dozmat Településrendezési Tervmódosítási tervdokumentációjához
kapcsolódó véleményezési eljárásának lezárása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. A dozmati 182 hrsz-ú ingatlan tulajdonrészének megvásárlása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. A dozmati 130/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
7. Ajánlati felhívások kiírása önkormányzati fejlesztésekről
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
8. A vidéki kistérségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére elnevezésű pályázaton belül
eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatkérési felhívás elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
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9. Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
előirányzat-módosításairól, költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
10. Beszámoló a Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
11. Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-módosításairól
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
12. 2017. évi összesítő jelentés a belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
13. Beszámoló Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
14. Polgármesteri beszámoló az elmúlt testületi ülés óta tett
intézkedésekről, tevékenységekről
15 . Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása című
pályázat benyújtása
Horváth Ádám: Ismertette a pályázati anyagot, amely során Dozmat település a közösségi tér
folytatásaként (játszótér szomszédságában) egy nyitott szín, közösségi tér
kerülne kialakításra. A tervdokumentációt ismertette. Elmondta, hogy a
beruházásra 2 millió Ft pályázati támogatást lehet nyerni, melyhez pluszban
20%-os önrész biztosítása szükséges. Kiemelte, hogy Gencsapáti, Vép,
Bozzai és Perenye településekkel közösen konzorciumba kerülne benyújtásra
a pályázat. Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
18/2018. (IV.11.) számú határozata:
Dozmat község képviselő-testülete megismerte a - VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon
Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati
felhívásra konzorciumban benyújtani tervezett turisztikai projektet.
A pályázatban megvalósítani tervezett célokat a képviselőtestület támogatja, a pályázat
megvalósításához rendelt önerő (20%) mértékét biztosítja.
A pályázati projekt konzorcium vezető szervezete: Gencsapáti Község Önkormányzata
9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
A konzorcium tagjai:
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Dozmat Község Önkormányzata 9791 Dozmat, Fiumei u. 26.
Vép Község Önkormányzata 9751 Vép, Rákóczi u. 8.
Bozzai Község Önkormányzata 9752 Bozzai, Fő u. 32.
Perenye Község Önkormányzata 9722 Perenye, Béke u. 34.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztett Konzorciumi
Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
Leader felhívás – Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének
támogatása című pályázat benyújtása
Horváth Ádám: Ismertette a pályázati anyagot, amely során Dozmat település „Bringások
találkozója – Helyi értékek felkutatása kerékpártúrával” elnevezésű
rendezvényt, továbbá kerékpárok vásárlása, eszközbeszerzés történne meg. A
pályázati anyagot részletesen ismertette. Elmondta, hogy a beruházás
összköltsége várhatóan 2.666.666 Ft, melyből 25%-os önrész biztosítása
szükséges. Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
19/2018. (IV.11.) számú határozata:
Dozmat község képviselő-testülete megismerte a - VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 – Leader
felhívás – Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása c.
pályázati felhívásra konzorciumban benyújtani tervezett projektet.
A pályázatban megvalósítani tervezett cél: „Bringások találkozója – Helyi értékek
felkutatása kerékpártúrával” elnevezésű rendezvény megszervezése, továbbá a pályázati
célok megvalósításához eszközbeszerzés.
A rendezvény időpontja: 2019. június 29.
A rendezvény helyszíne: Dozmati játszótér és közösségi tér - 9791 Dozmat, Fiumei utca
(80/39 hrsz.)
A projekt költségvetése:
Projekt összes bruttó költsége:
Projekthez igényelt támogatás összege (75%):
Projekthez szükséges önerő összege (25%):

2.666.666.-Ft
1.999.999.-Ft
666.667.-Ft.

A képviselő-testület az előterjesztett projekt költségvetési tervezetét elfogadta és a
pályázat megvalósításához rendelt önerő (25%) mértékét biztosítja.
A képviselő-testület a rendezvény előterjesztett Programtervét elfogadta.
A pályázati projekt konzorcium vezető szervezete: Gencsapáti Község Önkormányzata
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9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
A konzorcium tagjai:
Dozmat Község Önkormányzata 9791 Dozmat, Fiumei u. 26.
Vép Község Önkormányzata 9751 Vép, Rákóczi u. 8.
Bozzai Község Önkormányzata 9752 Bozzai, Fő u. 32.
Perenye Község Önkormányzata 9722 Perenye, Béke u. 34.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztett Konzorciumi
Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III. napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázat benyújtása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása jogcímű pályázat. Indítványozta, hogy az
egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális
fejlesztése, felújítása körében a Dozmati Orvosi Rendelő (9791 Dozmat,
Fiumei u. 26., dozmati 95 hrsz.) felújítására adja be az önkormányzat a
pályázatot, mely munkálatokat részletesen ismertetett. A felújítás
összköltsége: 1.144.600.-Ft+áfa, azaz 1.453.642.-Ft. Igényelt támogatás
összege: 1.090.231.-Ft. Az önkormányzat által vállalt önerő összege:
363.411.-Ft. Ismertette, hogy az önkormányzatnak 25%-os önrészt kell
biztosítania. Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
20/2018. (IV.11.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett
pályázatára – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázaton belül az alábbi beruházás megvalósítását tervezi:
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása keretén belül
az ac) pontban az egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség infrastrukturális
fejlesztése, felújítása körében a Dozmati Orvosi Rendelő (9791 Dozmat, Fiumei u. 26.,
dozmati 95 hrsz.) felújítását valósítja meg az alábbi munkálatok elvégzésével:
1. meglévő festett falak glettelése, csiszolása, festése
2. meglévő padlóburkolat felbontása, járólapozása
3. meglévő két nyílásszáró (faajtó), ajtótok kicserélése, új ajtók, ajtótokok beszerelése
A beruházás összköltsége a tervezői költségvetés alapján: 1.144.600.-Ft+áfa, azaz
1.453.642.-Ft.
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Igényelt támogatás összege: 1.090.231.-Ft.
Az önkormányzat által vállalt önerő összege: 363.411.-Ft.
A képviselő-testület vállalja, hogy a beruházás teljes költségére (1.453.642.-Ft) eső önrészt,
azaz 363.411.-Ft összeget saját forrásból biztosítja Dozmat Község Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének terhére és fenti összeget elkülöníti a projekt megvalósítása céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

IV. napirendi pont
Dozmat Településrendezési Tervmódosítási
véleményezési eljárásának lezárása

tervdokumentációjához

kapcsolódó

Horváth Ádám: Ismertette, hogy településrendezési terv módosításának egyeztetési
dokumentációja a partnerségi jogi előírásoknak megfelelően egyeztetésre
került. A képviselő-testület kézhez kapta a településszervező előterjesztését
a véleményezési eljárással kapcsolatosan. A testület lakossági fórumot tartott
március 07-én a dokumentációra vonatkozóan.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a partnerektől, a lakosságról észrevétel,
javaslat nem érkezett a dokumentációra vonatkozóan. Indítványozta, hogy a
testület a véleményezési szakasz lezárását testületi határozatban erősítse
meg. Ismertette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
21/2018. (IV.11.) számú határozata:
A polgármester a településrendezési eszköz módosításához érkezett véleményeket és
partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét és feljegyzését megismerte. A képviselő-testület az
előterjesztést tudomásul vette.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a beérkezett észrevételeket.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás
lefolytatására és egyidejűleg a közszemlére tétel biztosítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
V. napirendi pont
A dozmati 182 hrsz-ú ingatlan tulajdonrészének megvásárlása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a testület már korábban döntött a dozmati 182 hrsz-ú
ingatlanra és a szomszédos önkormányzati ingatlanra vonatkozóan
felmerült problémák rendezéséről. Az önkormányzat a telekalakítási
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vázrajzot az adott ingatlanokra vonatkozóan elkészítette, illetve
tárgyalásokat folytatott a fenti számú ingatlan tulajdonosaival a terület
megvásárlására vonatkozóan. Az egyik ingatlantulajdonos felajánlotta
megvásárlásra tulajdonrészét az önkormányzat számára. Indítványozta a
tulajdonrész megvásárlását, ismertette a határozattervezetet és kérte annak
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
22/2018. (IV.11.) számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a Dozmat 182 hrszú 1612 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű osztatlan közös tulajdonban
álló belterületi ingatlanon Horváth Jenőné Guttmann Angéla (9761 Táplánszentkereszt,
Rumi u. 6. szám alatti lakos 2/22-ed tulajdoni arányú ingtlantulajdonrészét.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 73.250.-Ft, azaz Hetvenháromezerkettőszázötven forint összegben határozza meg, melynek megfizetése a szerződés
aláírásával egyidejűleg történik.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VI.napirendi pont
A dozmati 130/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 130/15 hrsz-ú
építési telekre Balogh Ákos és Baloghné Hadfi Ágnes Ildikó vételi ajánlatot
tettek. A vételár összegét Dr. Szabó Eszter Bernadett ingatlanszakértő
értékbecslése alapján indítványozta 9.900.000.-Ft összegben meghatározni.
Ismertette a határozattervezetet, valamint az adásvételi szerződés tervezetét.
Indítványozta az előterjesztés szerint az ingatlan értékesítését.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
23/2018. (IV.11.) számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 130/15 hrsz-ú 2.000 m2 nagyságú építési telket Balogh Ákos
9700 Szombathely, Kaposi J. u. 22. szám alatti lakos részére, 50% tulajdoni arányban,
valamint Baloghné Hadfi Ágnes Ildikó 9700 Szombathely, Haladás u. 4. szám alatti lakos
részére 50% tulajdoni arányban.
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2.) A képviselő-testület a terület vételárát 7.795.276.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 9.900.000.-Ft
azaz Kilencmillió-kilencszázezer forint összegben határozza meg, melynek megfizetése
egyösszegben a szerződés aláírásakor készpénzben történik.
A vételár tartalmazza: összközműves, vízbekötés a telken (vízóraakna nélkül),
szennyvízcsatorna bekötés a telken, gázbekötés (gázcsonk) a telekhatáron, elektromos
áram bekötés villanyórában a telken.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos költség a vevőt terhelik, kivétel a szerződéskötéshez
szükséges ügyvédi díjat az eladó önkormányzat fizeti.
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 Polgármestert az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VII. napirendi pont
Ajánlati felhívások kiírása önkormányzati fejlesztésekről
A Pinkafői utca útfelújítása, aszfaltozása
Horváth Ádám: Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat pályázaton támogatást nyert a
Pinkafői utca útjának útfelújítására, aszfaltozására. 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:

1.

2.



Dozmat község képviselő-testületének
24/2018. (IV.11.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy elvégzi
az önkormányzati tulajdonban lévő Pinkafői utca útjának útfelújítását,
aszfaltozását az önkormányzati feladatellátást szolgáló felújítások pályázata
során elnyert támogatás terhére.
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.
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STRABAG Általános Építő Kft. ÉD-i Területi Igazgatósága 9022 Győr,
Schwarzenber út 8/b.

3. Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a megkeresett
cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Szabadság utca útjának felújítása, aszfaltozása
Horváth Ádám: Elmondta, hogy szükségessé vált a Szabadság utca útjának útfelújítása,
aszfaltozása. 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
25/2018. (IV.11.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy elvégzi a
Szabadság utca útjának felújítását, aszfaltozását.
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.
Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a megkeresett
cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VIII. napirendi pont
A vidéki kistérségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére elnevezésű pályázaton belül eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatkérési
felhívás elfogadása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a pályázat keretén belül Dozmat Község Önkormányzata
támogatást nyert új gépek és berendezések vásárlására a beadott pályázata
alapján: FARMTRAC traktor homlokrakodóval, GEO ECO 17H ágaprító,
STAREX szárzúzó, DELEKS hótolólap beszerzésére. Szükséges azonban,
hogy az önkormányzat ajánlattételi felhívást bocsásson ki az
eszközbeszerzésre vonatkozóan, melyet az előterjesztésként minden
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képviselő kézhez kapott. Javasolta, hogy az önkormányzat az
előterjesztésben javasolt 3 vállalkozás részére küldje meg az ajánlati
felhívást az eszközbeszerzésére 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
26/2018. (IV.11.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a vidéki
kistérségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) elnevezésű pályázaton belül – az elnyert támogatás
keretében, a támogatói okiratnak megfelelően eszközbeszerzést valósít meg,
FARMTRAC traktor homlokrakodóval, GEO ECO 17H ágaprító, STAREX FMXH 200
szárzúzó, SZG 250 hótolólap, DELEKS RM 14-T3 pótkocsi, DELEKS DOL 200 földgyalu
beszerzésére vonatkozóan.
Az eszközbeszerzésekre vonatkozóan előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi
felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi cégektől kér be az ajánlatokat:
 STAREX PRO Kft. - 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.
 Dávid Szilárd E.V. - 1181-Budapest, Vándor S. u. 3.),
 Orion-Team Plusz Kft. - 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 70.
Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a megkeresett
cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

IX.napirendi pont
Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat-módosításairól,
költségvetésének végrehajtásáról
Horváth Eszter: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló írásos előterjesztését. Kérte az előterjesztés szerinti elfogadását.
Horváth Ádám: Indítványozta a hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
27/2018. (IV.11.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati
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Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
X.napirendi pont
Beszámoló a Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta a Toronyi Csicsergő Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló írásos előterjesztését.
Kérte az előterjesztés szerinti elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
28/2018. (IV.11.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
XI. napirendi pont
Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-módosításairól
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
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (IV.16.) önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
XII. napirendi pont
2017. évi összesítő jelentés a belső ellenőrzésről
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a képviselő-testületnek a 2017. évi beszámolójának
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tárgyalásával tárgyalnia kell a 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló
jelentést. Javasolta az előterjesztett összesítő jelentés elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
29/2018. (IV.11.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi Tükör Bt. által elkészített Dozmat Község
Önkormányzatánál elvégzett belső ellenőrzések alapján a 2017. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést.
(A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. április 30.
XIII. napirendi pont
Beszámoló Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta Dozmat Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet,
kiegészítve a részletes pénzügyi táblázatokkal, valamint a szöveges
beszámolóval. Ismertette, hogy a hivatal elkészítette az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti meghatározott
mérlegeket és a vagyonkimutatást, valamint a Bkr. 11.§-a alapján a belső
ellenőrzésről szóló jelentést, amelyet tájékoztatásul a zárszámadási
rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testülettel ismertetni kell.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a zárszámadási rendelet melléklete a mérleg,
amely a forgóeszközöket és a pénzeszközöket tartalmazza, a
vagyonkimutatás pedig a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket
tartalmazza. Javasolta az előterjesztés szerint a zárszámadási rendelet
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (IV.16.) önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
XIV.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az elmúlt testületi ülés óta tett
tevékenységekről

intézkedésekről,

Dozmati Egyházközség levele
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Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr. Perger Gyula Atya a Dozmati
Egyházközség nevében megkereste az önkormányzatot a Dozmati
Templom fűtési rendszerének felújítására vonatkozóan. Megkeresésében
kérte a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat fenti munkálatok
elvégzéséhez 2 M Ft összegű támogatással szíveskedjen hozzájárulni.
Indítványozta, hogy a képviselő-testület ajánlja fel, hogy az önkormányzat
vállalja a Dozmati Templom teljes padfűtésének kicserélését, melyre
600.000 Ft-ot irányoz elő a költségvetési tartaléka terhére, természetesen,
amennyiben ezt a megoldást az Egyházközség elfogadja. Indítványozta,
hogy a testületi döntésről tájékoztassa az önkormányzat az Egyházközség
képviseletében az Atyát. Kérte a javaslat elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
30/2018. (IV.11.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött a Dozmati Templom fűtési rendszerének felújítására és az
önkormányzati hozzájárulásra vonatkozóan az alábbiak szerint:
Dozmat Község Önkormányzata a Dozmati Egyházközség részére felajánlja, hogy az
önkormányzat vállalja a Dozmati Templom teljes padfűtésének kicserélését, melyre
600.000 Ft-ot irányoz elő a költségvetési tartaléka terhére, természetesen, amennyiben ezt
a megoldást a Dozmati Egyházközség elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazta a
Polgármestert, hogy a testületi döntésről tájékoztassa az Egyházközség képviseletében Dr.
Perger Gyula Atyát.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Szabadság utcai és Fiumei utcai járdák helyszíni ellenőrzése
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Dankovics Norbert alpolgármester jelezte,
hogy az elmúlt években újonnan épített járda egyes szakaszai a Szabadság és
a Fiumei utcában kezdenek tönkre menni, ezért kéri annak helyszíni
megtekintését, jegyzőkönyvezését, és a kivitelező megkeresését a hibák
garanciális kijavítására.

Munkaerőpiaci Paktum Programban való részvétel
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a Munkaerőpiaci Paktumon keresztül lehetősége van az
önkormányzatnak munkabér-költség támogatása segítségével egy fő
munkavállaló – köztisztasági munkás, karbantartó – felvételére, a
programban való részvételre. A programon keresztül felvételre került
Horváth Zsolt, aki korábban közfoglalkoztatottként dolgozott az
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önkormányzatnál ugyanezen munkakörben.
Csapadékvíz-elvezetési problémák
Horváth Ádám: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükségessé vált a Pinkafői-SzabadságAkácfa utcák kereszteződésében a vízelvezetési problémák rendezése. A
beruházási munkálatokra vonatkozóan árajánlatot kér, az előzetes várható
költség kb. 300-400 eFt.
Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.
k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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