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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek
2011. április 18-án megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Torony község Önkormányzata részéről:
Kovács György polgármester, Csiszár József alpolgármester, Joó
Béláné, Dr. Csapó Tamás, Csercsics Antal ,Rácz István képviselő és
Ráczné Paksa Mária körjegyző
Igazoltan távol:Joó Imre képviselő
Dozmat község Önkormányzata részéről:
Horváth Ádám polgármester, Simon Balázs alpolgármester,
Róka András
Igazoltan távol: Dankovics Norbert képviselő
Igazolatlanul távol:, Rozmán János képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fülöp István igazgató,
Döbörhegyiné Orbán Anikó gazdasági vezető,Mészáros Péterné
mb.óvodavezető Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó és Unger Szilvia
pénzügyi előadó
Kovács György polgármester, mint az ülés levezetője köszöntötte a
megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Toronyból 6 fő,
Dozmatról pedig 3 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Intézmények és Körjegyzőség 2010. évi költségvetési beszámolója.
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Előadó: Intézményvezetők és Ráczné Paksa Mária körjegyző
2./ Előirányzat módosítása
Előadó: Intézményvezetők és Ráczné Paksa Mária körjegyző
3./ Különfélék
A képviselőtestületek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1.napirendi pont tárgyalása
Kovács György polgármester elmondta, hogy az intézmények és a körjegyzőség 2009. évi költségvetési beszámolóját kézhez kapták. Javasolta, hogy
először az általános iskola költségvetési beszámolóját tárgyalják meg a
képviselőtestületek.
Megkérdezte Fülöp István igazgatót, hogy van-e kiegészíteni, hozzáfűzni valója.
Fülöp István igazgató nem tett szóbeli kiegészítést
.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt hogy a pénzmaradvány a 2011.-es
évre is ugyan-úgy lett e betervezve?
Döbörhegyiné Orbán Anikó gazdasági vezető elmondta, hogy részletesen
kidolgozta a szöveges értékelést a beszámolóhoz, vagyonnal megpróbáltak jól
gazdálkodni.1.892.292.-Ft maradt de ebből 1.600.000.-Ft-ot vissza kell fizetni
az államnak.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elnézést kért hogy a szöveges értékelés kimaradt
a kiküldött anyagból de a volt pénzügyes kollega figyelmetlenségéből adódott.
Továbbá elmondta, hogy a zárszámadáskor kell jóváhagyni a pénzmaradványt.
Az együttes ülésnek kell jóváhagyni a pénzmaradványt és célt is meg kell
jelölni.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt hogy olvasta a toronyi Gazdasági
programot ahol kitértek az intézmények átvilágítására, hol tart az ügy?
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy a toronyi Gazdasági program
még ezután lesz elfogadva.
Dr Csapó Tamás az Intézmény koordináló bizottság elnöke azt javasolta, hogy
az intézmény fenntartó bizottság előzetesen véleményezze a beszámolót.
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Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy a régi képviselők tudják hogy
nem ez volt a gyakorlat eddig, de az elnök úr szólhatott volna, ha ezt szerette
volna.
Kovács György polgármester javasolta a beszámoló elfogadását és ismertette a
határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
28 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
az általános iskola 2010. évi zárszámadását
75.958 e Ft bevétellel és
73.081 e Ft kiadással,
Ezen belül:
- személyi juttatás
47.589 e Ft
- járulékok:
12.197 e Ft
- dologi:
10.546 e Ft
- felhalmozási kiad.:
545 e Ft
- ellátottak pénzb.juttat. 1.504 e Ft
- pm.elvonás
700e Ft-tal
jóváhagyja.
Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
24 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
az általános iskola 2010. évi zárszámadását
75.958 e Ft bevétellel és
73.081 e Ft kiadással,
Ezen belül:
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- személyi juttatás
47.589 e Ft
- járulékok:
12.197 e Ft
- dologi:
10.546 e Ft
- felhalmozási kiad.:
545 e Ft
- ellátottak pénzb.juttat. 1.504 e Ft
- pm.elvonás
700e Ft-tal
jóváhagyja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt van e az iskolának terve a
pénzmaradványra vagy ezzel az összeggel az önkormányzat költsége
csökkenthető,mert neki ez a javaslata.
Döbörhegyiné Orbán Anikó gazdasági vezető elmondta, hogy 292 ezer Ft a
szabad pénzmaradvány. Szeretnék megtartani tartaléknak a személyi
juttatásokhoz.
Horváth Ádám polgármester szerint szigorú költségvetést kell tartani,mivel most
minden pénz számit.
Dr Csapó Tamás az Intézmény koordináló bizottság elnöke azt javasolta hogy ne
vonjuk el a pénzmaradványt,de ha megmarad akkor adják vissza.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület 6 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot
hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
29/2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
az általános iskola 2010 évi pénzmaradványát 2.877e
Ft-ban a szabad pénzmaradványt 292.000,-Ft-ot a
hagyja jóvá a felhasználást személyi juttatásokra, és
járulékaira engedélyezi.
Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
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Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület 1 ellenvélemény, 2 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
25/2011./IV.18./ együttes határozata
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
az általános iskola 2010 évi pénzmaradványát 2.877e
Ft-ban a szabad pénzmaradványt 292.000,-Ft-ot a
hagyja jóvá a felhasználást személyi juttatásokra, és
járulékaira engedélyezi.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Előirányzat módosítása:
Kovács György polgármester elmondta, hogy az általános iskola előirányzat
módosításának írásos előterjesztését a képviselők megkapták.
Megkérdezte, hogy az iskola részéről van-e kiegészítés?
Az iskola részéről nem volt kiegészítés.
Kovács György polgármester javasolta az iskola 2010. II. félévi előirányzat
módosítás elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
30/2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
általános iskola 2010. évi költségvetését megnöveli,
ezen belül:
Bevétel növekedés ált. iskolai oktatás:1.847e Ft
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Bevétel növekedés mindösszesen:

1.847.000,-Ft

Kiadás növekedés ált. iskolai okt.:
Ellátottak pénzbeli juttatásai isk.seg.228.000,-Ft
Szem. Nem rendszeres.
242.000,-Ft
Járulékok:
65.000,-Ft
Felhalmozási kiad
545.000,-Ft
Dologi kiadás:
767.000,-Ft
Kiadás növ. mindösszesen:

1.847.000,-Ft

Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
26/2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
általános iskola 2010. évi költségvetését megnöveli,
ezen belül:
Bevétel növekedés ált. Iskolai oktatás:1.847e Ft
Bevétel növekedés mindösszesen:

1.847.000,-Ft

Kiadásnövekedés ált. iskolai okt.:
Ellátottak pénzbeli juttatásai isk.seg.228.000,-Ft
Szem. Nem rendszeres.
242.000,-Ft
Járulékok:
65.000,-Ft
Felhalmozási kiad
545.000,-Ft
Dologi kiadás:
767.000,-Ft
Kiadás növ. mindösszesen:

1.847.000

Felelős: Horváth Ádám polgármester
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Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal

Horváth Ádám polgármester elmondta úgy értesült, hogy 18 gyerek lett beíratva
az első osztályba, a következő tanévbe.
Fülöp István iskolaigazgató válaszába elmondta hogy 19 gyerek lett beíratva.
Horváth Ádám polgármester szerint a 19 gyerek komoly felelősséget ró az
önkormányzatokra. Javasolta egy közép és egy hosszú távú szakmai program
kidolgozását. Elmondta, hogy Dozmaton két iskolaköteles gyerek van és ők a
toronyi iskolába, iratkoztak be. Elmondta, hogy szeretné, ha az iskola és az
óvoda készítene egy elméleti 2012. évi költségvetést. Megkérdezte lett e
előrelépés a Sé és Bucsu tartozásainak ügyében? Történt e megkeresés a
Felsőcsatári iskolától?
Kovács György polgármester elmondta hogy, igen ma reggel és kiosztotta a
megkeresés levél másolatait. Mindenki meglepődve fogadta a hírt.
Fülöp István iskolaigazgató elmondta meglepődött a Felsőcsatári iskola
ajánlatán nem számított rá. Szerinte várni kell a politikai döntésre majd az elvi
döntésre, és utána lehet a kivitelezésre gondolni. Képlékeny a helyzet előre nem
lehet tudni a finanszírozást. Ők a részükről mindent meg tettek: beszéltek a
szülőkkel, próbálták népszerűsíteni az iskolát. Szerinte tartani kell ezt a
színvonalat. Az iskola igazgatói pályázatába leírta a jövőre vonatkozó terveit. A
Sé és Bucsui tartozás ügyéhez nem kíván hozzászólni.
Dr. Csapó Tamás az Intézmény koordináló bizottság elnöke szerint nem jó ötlet
a 2012-évi költségvetési tervezet. Várjunk az oktatási törvény elfogadásáig.
Utána az intézményvezetők a bizottság és a polgármesterek közösen majd
eldöntik hogy hogyan tovább.
Horváth Ádám polgármester szerint, dönteni lehet de, vállalni kell a felelősséget
is. Az iskola fennmaradása a cél.
Csicsergő Óvoda
Kovács György polgármester elmondta, hogy a Csicsergő Óvoda zárszámadását
kézhez kapták a képviselők. Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt mi várható?
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Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a volt óvodavezető felmentési
bérét még a nyárig fizetjük, de a személyi kiadás ezen kívül nem változik.
Dologi változás sem várható. Nehéz kiszámítani a pénzeket, elvileg spóroltunk.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta a saját bevétel nem fog változni, nem
emelkedik. Növekedés csak állami támogatásból lehet. Sajnos egyre több a
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerek.
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető elmondta 20 gyerek, megy el iskolába,
46 gyerek marad de már szeptembertől 15 gyereket beírattak. Séből 1 gyereket
Dozmatról szintén 1 gyereket írattak be, a többi gyerek Toronyi. Bucsuból nem
érkezett megkeresés. De már van megkeresés későbbi időpontba történő beíratás
miatt. Azt kérdezte mi lesz, ha bevezetik a 3-éves kortól az óvodakötelességet?
Ráczné Paksa Mária körjegyző azt kérdezte hogy minden beíratott gyerek
rendelkezik –e állandó lakcímmel Toronyban illetve Dozmaton?
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető válaszában elmondta, hogy 3 gyerek
van, akik most költöztek Toronyba és ők csak tartózkodási hellyel,rendelkeznek.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy ezek a gyerekek
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ezért nem fizetnek térítési díjat.
Simon Balázs alpolgármester azt kérdezte, hogy valahol le van írva, hogy csak
állandó lakcímmel rendelkező gyereket lehet felvenni?
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy a régi alapító okirat kimondja,
hogy elsőbbséget kell, hogy élvezzenek az állandó lakcímmel rendelkezők.
Horváth Ádám polgármester szerint nagyobb felelősséggel, körültekintőebben
kellene dönteni az intézményvezetőknek a felvételeknél.
Rácz István szerint abból probléma lesz, ha a Toronyi gyereket nem tudják
felvenni az óvodába e miatt a 3 gyerek miatt, oldja meg az óvónő a problémát.
Horváth Ádám polgármester véleménye szerint komoly előítélet van a kisebbség
és a lakóparkban élő emberekkel szemben.
Kovács György polgármester kérte a Csicsergő óvoda 2010 évi beszámolójának
elfogadását.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
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A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
31 /2011./IV.18./ együttes határozata::
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
Csicsergő Óvoda 2010. évi zárszámadását
28.793 e Ft bevétellel és
28.793 e Ft kiadással, ezen belül:
- személyi juttatás:
16.851 e Ft
- járulék:
4.581 e Ft
- dologi:
7.361 e Ft-tal
jóváhagyja.
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné óvodavezető
Határozat: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
27/2011./IV.18./ együttes határozata::
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Csicsergő Óvoda 2010. évi zárszámadását
28.793 e Ft bevétellel és
28.793 e Ft kiadással, ezen belül:
- személyi juttatás:
16.851 e Ft
- járulék:
4.581 e Ft
- dologi:
7.361 e Ft-tal
jóváhagyja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné óvoda vezető
Határidő: azonnal
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Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta hogy a Csicsergő Óvoda 2010 évi
szabad pénzmaradványa 1.040.-e Ft melyből a dologi kiadást 400.e Ft-ot a
decemberi étkeztetési számlára kellene átutalni.
Dr.Csapó Tamás kérdése az volt a személyi kiadás mit takar?
Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a tavalyi helyettesítési
pénzeket valamint a változó bért szeretnék ebből kifizetni.
Dr.Csapó Tamás a dologi kiadással egyet ért de a személyi kiadással nem.
Indoka az volt hogy össze kell húznunk magunkat.
Horváth Ádám polgármester egyet ért az előtte szólóval de ő az egész
pénzösszeget visszavenné. Kérdése az volt: lehet e növelni a saját bevételt?
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető válaszában elmondta, hogy a törvény
írja elő kinek milyen összegű térítési díjat, kell fizetni.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta saját bevétele nincs az óvodának. Az
iskolának is voltak ilyen személyi kifizetései de ők már kifizették a tavalyi
évben az óvoda, az idén szerette volna ezt kompenzálni.
Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy ők azért nem fizették ki tavaly
a személyi juttatásokat, mert az óvodavezető bére elvitte a pénzt.
Horváth Ádám polgármester nem látja, hogy az iskola és az óvoda mennyit
spórol az év folyamán.
Dr.Csapó Tamás kérdése az volt: ha a jegyzőnő látta ezeket, a kifizetéseket az
iskolánál akkor miért nem szólt?
Ráczné Paksa Mária körjegyző válaszában elmondta, hogy ő is most látja csak
az iskolai kimutatásokban. Az évközi teljesítésekről nincsen tudomása.
Dr.Csapó Tamás szerint tartozzon az iskola is az önkormányzat hatáskörébe
pénzügyi szempontból.
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető elmondta, hogy a gazdaságosság elvét
szemelőtt tartva vett fel egy pályakezdő óvónőt, mert neki kevesebb lett így a
bére, mint ha gyakorlott óvónőt vett volna fel.
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Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta az iskola szabályszerűen, költötte el
azt a pénzt mivel a jóváhagyott költségvetésen belül gazdálkodot, amit most az
óvodától el akarnak vonni.
Dr.Csapó Tamás azt javasolta, hogy a személyi juttatásokat vonjuk el, a dologit,
hagyjuk meg.
Rácz István kompromisszumot javasol a dologi juttatás maradjon a személyi
juttatás felét hagyjuk meg a másik felét pedig vonjuk el.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület 4 igen 2nem szavazattal a következő határozatot
hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
32/2011./IV.18./ együttes határozata::
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
A Csicsergő Óvoda 1.227 e Ft pénzmaradványából
normatív elszámolás visszafizetési kötelezettsége 187 e
Ft .Az 1.040 e Ft szabad pénzmaradványát a
következők szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatás 250 e Ft
- járulék
70 e Ft
- dologi juttatás 400 e Ft
Elvonás 320 e Ft-Ft.
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné óvodavezető
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
28/2011./IV.18./ együttes határozata::
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
A Csicsergő Óvoda 1.227 e Ft pénzmaradványából
normatív elszámolás visszafizetési kötelezettsége 187 e

11

Ft .Az 1.040 e Ft szabad pénzmaradványát a
következők szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatás 250 e Ft
- járulék
70 e Ft
- dologi juttatás 400 e Ft
Elvonás 320 e Ft-Ft.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné óvodavezető
Határidő: azonnal

Előirányzat módosítása:
Kovács György polgármester elmondta, hogy a Csicsergő Óvoda 2010.évi
előirányzat módosításának írásos előterjesztését a képviselők megkapták.
Megkérdezte, hogy az óvoda részéről van-e kiegészítés?
Az óvoda részéről nem volt kiegészítés.
Kovács György polgármester javasolta az óvoda 2010. évi előirányzat módosítás
elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
33 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a Csicsergő Óvoda 2010.évi előirányzat módosítását
elfogadja 2010. évi költségvetését megnöveli, ezen
belül:
Bevétel növekedés :2.207 e Ft
Bevétel növekedés mindösszesen:

2.207.000,-Ft

Kiadás növekedés.:
Óvodai nevelés:
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Szem. Nem rendszeres.
1.642.000,-Ft
Járulékok:
432.000,-Ft
Óvodai intézményi étkeztetés:
Szem. Nem rendszeres
106.000,- Ft
Járulék:
27.000,-Ft
Kiadás növ. mindösszesen:

2.207.000,-Ft

Átcsoportosítás:
Kiadáscsökkentés:
-Óvodai nevelés rendszeres kiadásból: 681.000,-Ft
Kiadásnövekedés:
Óvodai nevelés nem rendszeres kiadásra: 259.000Ft
Óvodai nevelés külső személyi juttatásra: 422.000 Ft
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné óvodavezető
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
29 /2011./IV.18./ együttes határozata::
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
a Csicsergő Óvoda 2010.évi előirányzat módosítását
elfogadja 2010. évi költségvetését megnöveli, ezen
belül:
Bevétel növekedés :2.207 e Ft
Bevétel növekedés mindösszesen:

2.207.000,-Ft

Kiadás növekedés.:
Óvodai nevelés:
Szem. Nem rendszeres.
1.642.000,-Ft
Járulékok:
432.000,-Ft
Óvodai intézményi étkeztetés:
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Szem. Nem rendszeres
Járulék:
Kiadás növ. mindösszesen:

106.000,- Ft
27.000,-Ft
2.207.000,-Ft

Átcsoportosítás:
Kiadáscsökkentés:
-Óvodai nevelés rendszeres kiadásból: 681.000,-Ft
Kiadásnövekedés:
Óvodai nevelés nem rendszeres kiadásra: 259.000Ft
Óvodai nevelés külső személyi juttatásra: 422.000 Ft

Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné óvodavezető
Határidő: azonnal
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető kérdése az volt ha az óvoda
beíratásoknál eléri az engedélyezett létszámot akkor mit csináljon a további
jelentkezőkkel?
Ráczné Paksa Mária körjegyző válaszában elmondta ez itt most nem eldönthető.
Először a Intézménykoordináló bizottság elé kell terjeszteni és ezután a testület
elé.
Horváth Ádám polgármester véleménye szerint Dozmatot ez a kérdés nem
érinti. Amíg nem tudjuk, hogyan változik az óvoda finanszírozása, addig
szerinte el kell utasítani.
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető elmondta eddig az volt a kérés, hogy
az óvoda tegyen meg mindent, hogy az iskolának meglegyen az utánpótlása,úgy
néz ki az ellen, kell harcolni, hogy ne jöjjenek ide.
Horváth Ádám polgármester javasolta hogy pár évig legyen költségcsökkentés
az iskolába, az összeg átcsoportosítása óvoda javára a harmadik csoport
beindításához.
Körjegyzőség
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A Körjegyzőség 2010. évi költségvetési beszámolója.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy a körjegyzőség zárszámadását a
képviselők kézhez kapták. A pénzmaradvány 400 ezer Ft, melyből fénymásoló
gépet szeretnénk lecserélni, mert már nagyon régi és nap, mint nap használjuk.
Kovács György polgármester kérte a körjegyzőség 2010 évi beszámolójának
elfogadását.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
34 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a körjegyzőség 2010. évi zárszámadását
28.199 e Ft bevétellel és
27.589 e Ft kiadással , ezen belül
- személyi juttatás:
17.849 e Ft
- járulékok:
4.847 e Ft
- dologi:
3.297 e Ft
- támog. ért. műk. kiad.
360 e Ft
- felhalmozási kiadás: 890 e Ft-tal
- előző évi pénzmaradvány visszafizetése 346 e Ft
jóváhagyja.
- pénzmaradvány: 610 e Ft ebből kötelezettséggel
terhelt 210 e Ft felhalmozási célú kiadásra 400 e Ft.
Felelős: Kovács György polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyzőség
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
30/2011./IV.18./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
a körjegyzőség 2010. évi zárszámadását
28.199 e Ft bevétellel és
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27.589 e Ft kiadással , ezen belül
- személyi juttatás:
17.849 e Ft
- járulékok:
4.847 e Ft
- dologi:
3.297 e Ft
- támog. ért. műk. kiad.
360 e Ft
- felhalmozási kiadás: 890 e Ft-tal
- előző évi pénzmaradvány visszafizetése 346 e Ft
jóváhagyja.
- pénzmaradvány: 610 e Ft ebből kötelezettséggel
terhelt 210 e Ft felhalmozási célú kiadásra 400 e Ft.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyzőség
Határidő: azonnal

Előirányzat módosítása:
Kovács György polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség 2010.évi
előirányzat módosításának írásos előterjesztését a képviselők megkapták.
Megkérdezte, hogy a körjegyzőség részéről van-e kiegészítés?
A körjegyzőség részéről nem volt kiegészítés.
Kovács György polgármester javasolta a körjegyzőség 2010. évi előirányzat
módosítás elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
35 /2011./IV.18./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a körjegyzőség 2010.évi előirányzat módosítását
elfogadja a következők szerint.
2009-es pénzmaradvány:
Bevételek:
Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen :

946 e Ft
946 e Ft
946 e Ft
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Kiadások:
Számítástevhnikai eszközök
600 e Ft
Elöző évi pénzmaradvány visszafizetés 346 e Ft
Kiadás összesen:
946 e Ft
Országos választás:
Bevételek:
Választásra kapott pénz
Bevétel összesen :
Kiadások:
Személy juttatás:
Járulékok:
Dologi kiadások
Kiadás összesen:
Kisebbségi választás:
Bevételek:
Választásra kapott pénz
Bevétel összesen :
Kiadások:
Személy juttatás:
Járulékok:
Dologi kiadások
Kiadás összesen:
Helyi választás:
Bevételek:
Választásra kapott pénz
Bevétel összesen :
Kiadások:
Személy juttatás:
Járulékok:
Dologi kiadások
Kiadás összesen:
Kereset kiegészítés:
Bevételek:
Finanszírozás növekedés:/kerkieg/
Finanszírozás növekedés:/járulék/
Bevétel összesen :
Kiadások:
Személy juttatás:

626 e Ft
626 e Ft
345 e Ft
91 e Ft
190 e Ft
626 e Ft

218 e Ft
218 e Ft
90 e Ft
24 e Ft
104 e Ft
218 e Ft

630 e Ft
630 e Ft
360 e Ft
95 e Ft
175 e Ft
630 e Ft

632 e Ft
171 e Ft
803 e Ft
632 e Ft
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Járulékok:
Kiadás összesen:

171 e Ft
803 e Ft

Felelős: Kovács György polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyző
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
31/2010./IV.29./ együttes határozata:
a körjegyzőség 2010.évi előirányzat módosítását
elfogadja a következők szerint.
2009-es pénzmaradvány:
Bevételek:
Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen :

946 e Ft
946 e Ft
946 e Ft

Kiadások:
Számítástevhnikai eszközök
600 e Ft
Elöző évi pénzmaradvány visszafizetés 346 e Ft
Kiadás összesen:
946 e Ft
Országos választás:
Bevételek:
Választásra kapott pénz
Bevétel összesen :
Kiadások:
Személy juttatás:
Járulékok:
Dologi kiadások
Kiadás összesen:
Kisebbségi választás:
Bevételek:
Választásra kapott pénz
Bevétel összesen :
Kiadások:

626 e Ft
626 e Ft
345 e Ft
91 e Ft
190 e Ft
626 e Ft

218 e Ft
218 e Ft
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Személy juttatás:
Járulékok:
Dologi kiadások
Kiadás összesen:

90 e Ft
24 e Ft
104 e Ft
218 e Ft

Helyi választás:
Bevételek:
Választásra kapott pénz
Bevétel összesen :
Kiadások:
Személy juttatás:
Járulékok:
Dologi kiadások
Kiadás összesen:

630 e Ft
630 e Ft
360 e Ft
95 e Ft
175 e Ft
630 e Ft

Kereset kiegészítés:
Bevételek:
Finanszírozás növekedés:/kerkieg/
Finanszírozás növekedés:/járulék/
Bevétel összesen :
Kiadások:
Személy juttatás:
Járulékok:
Kiadás összesen:

632 e Ft
171 e Ft
803 e Ft
632 e Ft
171 e Ft
803 e Ft

Felelős: Horváth Ádám polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyző
Határidő: azonnal
Kovács György polgármester több tárgy nem lévén a testületi ülést bezárta.

k.m.f.

/:Kovács György:/
polgármester

/:Horváth Ádám:/
polgármester

/:Ráczné Paksa Mária:/
körjegyző
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