DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2018. szeptember 19-én 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. Beszámoló a Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi I. félévi költségvetési
előirányzat-módosításáról és végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
2. A Toronyi Csicsergő Óvoda létszám-engedélyezéséről
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
3. Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi I. félévi
költségvetési előirányzat-módosításáról és végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
4. Dozmat Község Önkormányzat 2018. évi I. félévi költségvetési
előirányzat-módosításáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Beszámoló Dozmat Község Önkormányzat 2018. évi I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. BURSA 2018 ösztöndíj-rendszerhez csatlakozás
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
7. Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
8. Beszámoló az önkormányzati fejlesztésekről
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
9. A dozmati 03/20 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület belterületbe
vonási eljárása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
10. Külterületi utak felújítása és eszközbeszerzési pályázata - Döntés
fizetési előleg lehívásáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
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11. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, intézkedéseiről
12. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

I.napirendi pont
Beszámoló a Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi I. félévi költségvetési előirányzatmódosításáról és végrehajtásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az óvoda számszaki és írásbeli beszámolóját a képviselők kézhez
kapták. Indítványozta az előterjesztés szerint az óvoda I. félévi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
42/2018. (IX.19.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi I.
félévi költségvetési előirányzat-módosításait, valamint a 2018. évi I. félévi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
(Az előirányzat-módosítások és a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
II. napirendi pont
A Toronyi Csicsergő Óvoda létszám-engedélyezéséről
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. számú melléklete
értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám 25 fő. Azonban
ugyanezen törvény 25.§. (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportra,
megállapított maximális létszám a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz
százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló
átvétele, felvétele miatt indokolt. Az óvodavezető tájékoztatása szerint az
intézmény létszáma a két csoportban az 50 főt meghaladja, emiatt kérte a
fenntartók engedélyét, hogy a csoport maximális létszámát 30 főben határozza
meg. Elmondta, hogy ugyanezen jogszabály alapján tovább növelhető a
gyermeklétszám függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is,
ha a nevelési év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Horváth Ádám: Indítványozta az óvoda maximális létszámának engedélyezésére vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
43/2018. (IX.19.) számú határozata:
A képviselő-testület engedélyezi a köznevelési törvény 25.§. (7) bekezdése alapján, hogy a
Toronyi Csicsergő Óvoda csoportjaira megállapított maximális létszámot, azaz a 25 főt, az
intézmény legfeljebb húsz százalékkal átlépheti, azaz 60 fő felvétele engedélyezhető az
intézményben. Továbbá ugyanezen jogszabály alapján tovább növelhető a gyermeklétszám
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi I. félévi költségvetési
előirányzat-módosításáról és végrehajtásáról
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a hivatal I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót írásban is kézhez kapták a képviselők. Összességében elmondta,
hogy a hivatal takarékos gazdálkodással az I. félév mértékénél kisebb arányban
használta fel működési kiadásait.
Horváth Ádám: Indítványozta a hivatal előterjesztés szerinti beszámolójának elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
44/2018. (IX.19.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Dozmat Község Önkormányzat 2018. évi I. félévi költségvetési előirányzat-módosításáról
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 2018. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelete
Dozmat Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
V.napirendi pont
Beszámoló Dozmat Község Önkormányzat 2018. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta Dozmat Önkormányzatának
2018. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést a
részletes pénzügyi táblázatokkal, valamint a szöveges beszámolóval. Javasolta az
előterjesztés szerint az önkormányzat I. félévi költségvetésének szóló beszámoló
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
45/2018. (IX.19.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta Dozmat Község Önkormányzatának
2018. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
VI.napirendi pont
BURSA 2018 ösztöndíj-rendszerhez csatlakozás
Horváth Eszter: Ismertette, hogy megjelent a BURSA 2018 ösztöndíj rendszerhez kapcsolatos
csatlakozás megerősítésének lehetősége.
Horváth Ádám: A feltételek megismerése mellett indítványozta, hogy Dozmat Község
Önkormányzata megerősítse csatlakozását, részvételét a BURSA ösztöndíj
rendszerben és ezzel lehetőséget biztosítana, hogy a felsőfokú tanulmányokat
folytató dozmati diákok is ösztöndíjba részesülhessenek.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
46/2018. (IX.19.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy Dozmat Község Önkormányzata megerősíti
csatlakozását a BURSA Ösztöndíj 2018. évi rendszerhez. Felhatalmazta a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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VII. napirendi pont
Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Horváth Eszter: Ismertette, hogy előterjesztésre került a 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló, melyet részletesen ismertetett.
Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztett beszámoló elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
47/2018. (IX.19.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a 2017. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

VIII. napirendi pont
Döntés önkormányzati fejlesztésekről
Fedett, nyitott szín alapozási munkálatai
Horváth Ádám:

Emlékeztetett arra, hogy a Pannon Élmény Program - Komplex tematikus
turisztikai fejlesztések megvalósítása című pályázat keretén belül Dozmat
településen a közösségi tér folytatásaként (játszótér szomszédságában) egy
nyitott szín, közösségi tér kialakításáról döntött a testület. Indítványozta, hogy
elsőként az alapozási munkálatok elvégzésére 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
48/2018. (IX.19.) számú határozata:
1. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a Pannon Élmény
Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása című pályázat
keretén belül Dozmat településen a közösségi tér folytatásaként (játszótér
szomszédságában) egy nyitott szín, közösségi tér kialakításáról.
2. A fedett, nyitott szín alapozási munkálatainak elvégzésére vonatkozóan előterjesztés
mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi
cégektől kéri be az ajánlatokat:
 Antoni-Bau kft. (9797-Nárai, Vadász utca 1.)
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Kenézi Építő Kft. (9752-Kenéz, Kossuth u. 38.)
LX-West Invest Kft. (9700-Szombathely, Bem József utca 31.)

3. Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a
megkeresett cégen kívüli cég is ajánlatot tegyen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Falubusz garázs alapozási munkáinak kivitelezése
Horváth Ádám: Emlékeztetett arra, hogy a testület döntött a falubusz garázsának megépítéséről,
melyhez elkészültek a tervek és már építési engedéllyel is rendelkezik az
önkormányzat. Indítványozta, hogy elsőként az alapozási munkálatok
elvégzésére 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
49/2018. (IX.19.) számú határozata:
1. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a falubusz garázsának
megépítéséről.
2. A garázsépület alapozási munkálatainak elvégzésére vonatkozóan előterjesztés
mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi cégektől
kéri be az ajánlatokat:
 Antoni-Bau kft. (9797-Nárai, Vadász utca 1.)
 Kenézi Építő Kft. (9752-Kenéz, Kossuth u. 38.)
 LX-West Invest Kft. (9700-Szombathely, Bem József utca 31.)
3. 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
A dozmati 03/20 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület belterületbe vonási eljárása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat tulajdon a dozmati 03/20 hrsz-ú, szántó
művelési ágú ingatlan, melyet a Dozmati Víztárózó területének kialakításakor
került az önkormányzat tulajdonában. Ez követően az önkormányzat
kezdeményezte a művelési ágának átminősítését „fásított területté”, azonban a
Földhivatal elutasította a kérelmüket, sőt kötelezte az önkormányzatot a
művelési ágnak megfelelő rendeltetésszerű használatára. Az önkormányzatnak e
kötelezettséget nem tudja vállalni, emiatt indítványozta fenti terület belterületbe
vonását és a művelési ágból történő kivonását. Javasolta indítványának
elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
50/2018. (IX.19.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
Dozmat 03/20 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan belterületbe vonását, továbbá művelési
ágból történő kivonását kezdeményezi. Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalja a belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő költségeket.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
X.napirendi pont
Külterületi utak felújítása és eszközbeszerzési pályázata - Döntés fizetési előleg lehívásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a pályázaton belül lehetősége van az önkormányzatnak 50%-os
előleg, azaz 7.594.916.-Ft összeg lehívására. Erre vonatkozóan a pályázatíró
elkészítette a határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
51/2018. (IX.19.) számú határozata:
Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.12-16 Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati felhívás alapján
konzorcium formájában pályázatot nyújtott be, melyre vonatkozóan az Irányító Hatóság
Támogatási Okiratban részesítette, az alábbi fejlesztési megnevezés alatt:
Projekt címe: Erő-és munkagépek beszerzése, külterületi út felújítása
 Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 9791 Dozmat, 0110 hrsz és 181 hrsz
illetve 9791 Torony 073, 075, 082 hrsz és 94 hrsz;
 Projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9791 Dozmat, 0110 hrsz és 181
hrsz illetve 9791 Torony 073, 075, 082 hrsz és 94 hrsz;
 A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.12-16
 Projekt összes költsége: 70.445.871 Ft
 Projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 40.609.042 Ft
 Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege és forrása
konzorciumvezető tekintetében:
2.680.568 Ft
 Igényelt támogatás összege összesen:
34.517.680 Ft
 Elnyert támogatás összege összesen:
34.517.680 Ft
 Elnyert támogatás összege konzorciumvezető részére összesen: 15.189.832 Ft
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A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös és
szükséges és a fenti projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önerőt összegét a
költségvetésben elkülöníti.
A Képviselő-testület a többletönerő fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az előleg igénylési kérelem dokumentációjának elkészítésére,
aláírására.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

XI.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, intézkedéseiről
Horváth Ádám: Beszámolt az alábbi kivitelezésekről, beruházásokról:
 a Fiumei utcai és Szabadság utcai útfelújításról
 a dozmati 80/41 hrsz-ú út forgalomba helyezési eljárásáról
 a Magyar Állam által végzett Dozmati bekötő út és híd felújításáról és ezzel
összekapcsolva a Fiumei utcai vízelvezető aknák felújításáról
 a Külterületi utak helyreállításáról és eszközbeszerzési pályázaton belül az eszközök
megrendeléséről, valamint Torony Önkormányzatával a további egyeztetésekről,
tárgyalásokról
 a jelenleg folyó orvosi rendelő felújításáról
 a ravatalozó felújításának befejezéséről.
Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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