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DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Dozmat Község képviselő-testületének
közmeghallgatásáról

2018.

október

17-én

megtartott

Helye: Dozmati Faluház, 9791 Dozmat Fiumei u. 26.
Jelen vannak: Horváth Ádám polgármester, Dankovics Norbert képviselő, Rédei László
Péter képviselő, Nagy Ferenc képviselő, Horváth Eszter jegyző és
jegyzőkönyvvezető, 30 dozmati lakos
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 az önkormányzat tevékenységéről, gazdálkodásáról, fejlesztési terveiről
2. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat tevékenységéről, gazdálkodásáról, fejlesztési terveiről
Horváth Ádám polgármester beszámolt az alábbiakról:
Ismertette Dozmat Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését, részletezte az
adóbevételeket, a beruházási, fejlesztési terveket, a minimális állami támogatás összegét.
Ismertette az aktuálisan megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési, beruházási terveket,
pályázatokat.
 Új lakóterület: Kilátó utca és Regős-köz útépítése.
 Szabadság utca és Pinkafői utca felújítása (részben pályázati forrás)
 Aranyeke és Lovas utca egy részének útépítése
 Buszgarázs építése
 Orvosi rendelő felújítása
 Fedett, nyitott szín építése a Szabadidőparkban
 Bekötőút közvilágításának korszerűsítése
 Külterületi mezőgazdasági utak építése, felújítása, eszközbeszerzés (traktor és
hozzákapcsolódó munkagépek, eszközök)
 Dozmati Templomban padfűtés kiépítése
Összegzést készített polgármestersége ideje alatti eredményekről, fejlesztésekről
 építési telkek eladása: 200 M Ft – melyből 48 M Ft adót az önkormányzat a
NAV-nak fizetett be,
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 pályázati bevétel az I. ciklusban 70 M Ft, a II. ciklusban viszont pályázati
bevételek minimálisak, így az összes fejlesztés önkormányzati önerőből
történt.
 nagyobb fejlesztések, beruházások az elmúlt 8 évben (kb. 135 M Ft értékben)
- 1 km út építése – 45 M Ft
- Szennyvíz-hálózat kiépítése Lovas utca – 9 M Ft
- Új telkek közművesítése – 25 M Ft
- Tölgyfa utca útaszfaltozása – 12 M Ft
- Közvilágítás korszerűsítése – 4,5 M Ft
- Ravatalozó felújítása több lépcsőben – 5 M Ft
- Buszmegállók és környezetük építése – 6 M Ft
- Járdaépítések– 15 M Ft
- Tervek, engedélyek, pályázat előkészítések: 6 M Ft
- Egyéb beruházások: 7,5 M Ft
És ezekben nincsenek benne a 2007-2014-es uniós ciklus pályázatai, melyekből
szintén 70-80 millió Ft értékben történtek beruházások, és amelyekhez a pályázati
forráson kívül jelentős önerőt is kellett biztosítani.
Összességében elmondta, hogy jelenleg is mintegy 30 M Ft összegű tartalékkal rendelkezik az
önkormányzat, így mindenki számára tiszta és átlátható, hogy mire költötte az önkormányzat
a kétségkívül jelentős forrásait.
ifj. Nagy Ferenc: Megkérdezte, hogy a községben mikor lesz optikai kábel.
Zavada Jánosné: Megkérdezte, hogy az Akácfa utcában miért nincs közvilágítás.
Horváth Ádám: Elmondta, hogy az optikai kábel Dozmaton is meg van tervezve, több
egyeztetésen volt miatta. Sikeresek voltak a tárgyalások, mivel a
községben a Fiumei és Szabadság utcában az önkormányzat földkábelt
szeretne a légkábel helyett. Várhatóan 2019-ben megtörténik a kivitelezés.
A kivitelezést nem az önkormányzat felügyeli, nem ő a megrendelő.
Elmondta, hogy az Akácfa utcában soha nem volt közvilágítás, a korábbi
önkormányzat sem építtette ki a hálózatot, mivel ott nem voltak lakóházak
Jelenleg is csak egy épület van az utcában és egy lakó él ott, aki annak
idején úgy építette a házat, hogy tisztában volt azzal hogy ott az
önkormányzat közvilágítást nem fog kiépíteni.. Ennek a kiépítése
aránytalanul nagy terhet róna az önkormányzatra, melyet nem tud vállalni,
nem tervezik a hálózatbővítést.
Több hozzászólás, javaslat nem érkezett, így a közmeghallgatást bezárta.
k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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