DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2018. augusztus 16-án megtartott testületi ülésén
Helye: Dozmat Község Önkormányzatának hivatalos helysége
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.
2.
3.

4.
5.

Döntés szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Leidl Adrienn szociális ügyintéző
Vízi közművek gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
A civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadásáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
Polgármesteri
beszámoló
az
elmúlt
időszak
eseményeiről,
intézkedéseiről
Egyebek

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

I.napirendi pont
Döntés szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
Horváth Eszter: Ismertette, hogy megjelent a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázati kiírása. Eszerint az önkormányzat pályázatot nyújthat
be 18 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.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat Község Önkormányzat képviselő-testületének
40/2018. (VIII.16.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímben foglaltak alapján, települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése céljából. A
pályázat keretében 15 m3 tűzifa vásárlásához kéri a támogatást, a szükséges önrészt – 15.000.Ft + áfa = 19.050.-Ft összeget – az önkormányzat a költségvetése szociális ellátások
előirányzata terhére biztosítja. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
Vízi közművek gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a VASIVÍZ Zrt. elkészítette Dozmat településre vonatkozóan a
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra vonatkozó gördülő
fejlesztési tervét. Az írásos előterjesztés alapján kéri, hogy az önkormányzat
hatalmazza fel a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy az
elfogadott gördülő fejlesztési tervet benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű
Szabályozási Hivatalhoz és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban
képviselje az ellátásért felelős tulajdonost. Kérte az előterjesztés szerint a
határozattervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
41/2018. (VIII.16.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta a VASIVÍZ Zrt. – mint üzemeltető – által elkészített és
előterjesztett - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§. (1) bekezdés
értelmében - Dozmat településre vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt
éves időtávra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét, azon belül ennek részét képező
Felújítások és pótlások tervét és a Beruházások tervét.
Meghatalmazza a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy az elfogadott gördülő
fejlesztési tervet benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz és az
ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az ellátásért felelős tulajdonost.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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III.napirendi pont
A civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a képviselő-testület
civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet, melyben megállapította, hogy a
rendelet Felhatalmazó része nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, emiatt
szükséges a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése,
azonban a képviselő-testület jogalkotói akaratának megfelelően szükséges az új
önkormányzati rendelet meghozatala. A rendelettervezet előterjesztésre került,
melyet a képviselők megismertek.
Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztett önkormányzati rendelettervezet elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi rendeletet
fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelete
A civil szervezetek támogatásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

3

