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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 28-i nyílt együttes ülésének
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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jegyzőkönyve
Készült:

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Dozmat Község
Önkormányzata Képviselő-testületének és Felsőcsatár Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án 18.30
órakor megtartott nyílt együttes ülésén

Ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony

Jelen vannak:

Kovács György polgármester
Csiszár József alpolgármester,
Dr. Csapó Tamás, Csercsics Antal, Rácz István
Joó Béláné, Joó Imre képviselők (7 fő)

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
(jelenléti ív szerint) Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Róka András képviselő (3 fő)
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
(jelenléti ív szerint) Kratochvill Attila polgármester
Feigl Konrád alpolgármester
Cseri Tivadar, Kiss Gábor képviselők (4 fő)
Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző, Horváth Eszter aljegyző
Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy a toronyi héttagú testületből hat megválasztott képviselő és a
polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Horváth Ádám
polgármester megállapította, hogy a dozmati öttagú testületből két megválasztott
képviselő és a polgármester jelen van, a testület határozatképes.
Kratochvill Attila polgármester megállapította, hogy a felsőcsatári négytagú testületből
három megválasztott képviselő és a polgármester jelen van, a testület határozatképes.
Kovács György Torony Község polgármestere előterjesztette a napirendi javaslatot. A
testületek a napirendet egyhangú szavazással az alábbiak szerint jóváhagyták
Napirend:
1./

Beszámoló a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról
Ea.: polgármesterek

2./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármesterek

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: Az elfogadott napirend alapján először
a közös önkormányzati hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására
kerülne sor. A beszámolót a jegyző és az aljegyző a pénzügyi előadók állították össze.
Lakics Monika jegyző ismertette a beszámoló számadatait. Elmondta, hogy a
költségvetés módosítására nem volt szükség, a kiadásokat fedezték az előirányzatok. Év
végére 3.451 e Ft pénzmaradványa keletkezett az intézménynek. Elmondta, hogy ennek
oka a személyi juttatások esetében keletkezett megtakarítás illetve a dologi kiadások
esetében az, hogy nem került sor a napi működéshez feltétlenül szükséges eszközökön
felül semmilyen más beszerzésre. Elmondta továbbá, hogy jelenleg viszont felmerült egy
olyan probléma, ami a számítógépek cseréjét és Windows 7-es programok megvásárlását
teszi szükségessé.Kérte a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van tegyék fel.
Dr Csapó Tamás hozzátette, hogy ő is hallott erről a problémáról. Az a véleménye, hogy
az intézménynél megmaradt összeget az intézmény fejlesztésére kell fordítani.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy azt tartja jó megoldásnak, ha a települések
a lakosságarányosan rájuk jutó összegről önállóan döntenek. Dozmat község testületének
azt javasolja, hogy a településre jutó összeget vonja el. Ebből az összegből egy
számítógép megvásárlását vállalja.
Kratochvill Attila elmondta, hogy a Felsőcsatári kirendeltségen még cserépkályhás fűtés
van, viszont mivel egy épületben vannak az óvodával, lehetőség lenne a fűtésre
rácsatlakozni, ezt szeretnék megvalósítani. Ezen kívül a kirendeltségen szükséges számú
gép beszerzését vállalják.
Kovács György polgármester ezt követően javasolta a beszámoló elfogadását azzal,
hogy az intézményi pénzmaradvány lakosságszám-arányos részét a települési
önkormányzat részére vissza kell utalni. A települési önkormányzat pedig az elhangzottak
alapján azt az intézmény fejlesztésére fordítja.
A képviselők ezzel egyetértettek Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt.
A javaslatot követően Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú
szavazással (7 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
56/2014. (IV.28.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 35.509 e Ft
bevételi és 32.058 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
Az intézménynél keletkezett 3.451 e Ft pénzmaradvány összegéből Torony Község
Önkormányzatát lakosságszám-arányosan megillető 1.873 e Ft összeget az
önkormányzat elvonja, azonban a teljes összeget a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal épületének és a hivatalban használt eszközök fejlesztésére fordítja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos
A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Horváth Ádámnak Dozmat Község polgármesterének.
Horváth Ádám megköszönte, majd javasolta a dozmati képviselő-testületnek a közös
önkormányzati hivatal beszámolójának elfogadását azzal, hogy az intézményi
pénzmaradvány lakosságszám-arányos részét a települési önkormányzat részére vissza

kell utalni. A települési önkormányzat pedig az elhangzottak alapján egy számítógépet
vásárol az intézmény részére.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (3
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
31/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 35.509 e Ft
bevételi és 32.058 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
Az intézménynél keletkezett 3.451 e Ft pénzmaradvány összegéből Dozmat Község
Önkormányzatát lakosságszám-arányosan megillető 495 e Ft összeget az
önkormányzat elvonja, azonban ebből a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal
részére egy darab komplett számítógépet a szükséges programokkal együtt
megvásárol.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos
A szavazást követően Kovács György Torony Község polgármestere átadta a szót
Kratochvill Attilának Felsőcsatár Község polgármesterének.
Kratochvill Attila megköszönte, majd javasolta a felsőcsatári képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását azzal, hogy az intézményi pénzmaradvány lakosságszám-arányos
részét a települési önkormányzat részére vissza kell utalni. A települési önkormányzat
pedig az elhangzottak alapján azt a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőcsatári
Kirendeltségének fejlesztésére – fűtéskorszerűsítés és a szükséges számban számítógépek
megvásárlása a szükséges programokkal - fordítja.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással
(4 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
26/2014. (IV.28.) számú határozat:
Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 35.509 e Ft
bevételi és 32.058 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
Az intézménynél keletkezett 3.451 e Ft pénzmaradvány összegéből Felsőcsatár
Község Önkormányzatát lakosságszám-arányosan megillető 1.083 e Ft összeget az
önkormányzat elvonja, azonban azt a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal
Felsőcsatári kirendeltségének fejlesztésére – fűtéskorszerűsítés és a szükséges
számban számítógépek megvásárlása a szükséges programokkal - fordítja.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos

2./ napirendi pont megtárgyalása:
Mivel több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármesterek az
együttes ülést 19.00 órakor bezárták.
kelt, mint első oldalon

Kovács György
Torony Község polgármestere

Horváth Ádám
Dozmat Község polgármestere

Kratochvill Attila
Felsőcsatár Község polgármestere

Lakics Monika
jegyző

Kimutatás
a 2014.04.28-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
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