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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek
2012. február 13-án megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Torony község Önkormányzata részéről:
Kovács György polgármester, Csiszár József alpolgármester,
Dr. Csapó Tamás, Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre,
Rácz István, és Ráczné Paksa Mária körjegyző
Dozmat község Önkormányzat részéről:
Horváth Ádám polgármester, Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert, Róka András képviselők
Igazolatlanul távol: Rozmán János képviselő
Tanácskozási joggal meghívott:Unger Szilvia pénzügyi előadó,Mészáros
Péterné mb. óvodavezető ,Fülöp István iskolaigazgató Döbörhegyiné Orbán
Anikó gazd.vez.
Kovács György polgármester, mint az ülés levezetője köszöntötte a
megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Toronyból 7 fő,
Dozmatról 4 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Intézménykoordináló bizottsági tag választása
2./Körjegyzőség és Intézmények 2012.évi költségvetése
3./Különfélék
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A képviselőtestületek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1./napirendi pont
Kovács György polgármester elmondta, hogy mivel Dozmat részéről Rozmán
János az intézménykoordináló bizottsági tag lemondott, de a bizottság
munkájában eddig sem vett részt ezért új tagot javasoltak Róka András
személyében.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
8 /2012./II.13./ határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Róka András Intézménykoordináló bizottsági taggá
megválasztja.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület nélkül 3 igen 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
3 /2012./II.13./ határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Róka András Intézménykoordináló bizottsági taggá
megválasztja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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2./napirendi pont
Horváth Ádám polgármester a költségvetés megtárgyalása előtt szót kért.
Elmondta, hogy Dozmat anyagilag nehéz helyzetbe került, mert csökkent az
állami támogatás összege 3,5 millió forinttal, ami az eddigi 10 millió Ft-hoz
képest óriási csökkenés. Kevesebbet kapnak 2012-ben, mint a tavalyi évben.
Tavaly év végén elfogadták az intézmények és a község koncepcióját, amiben
tudták vállalni az intézmények támogatását, de sajnos a megváltozott állami
támogatás miatt nem tudják vállalni a koncepcióban beígért támogatásokat.
Már a saját költségvetésükből is lehúztak több dolgot, amit még lehetett és nem
annyira fontos ,de a Vadvirág utcában az út és csapadékvíz elvezetést meg kell
oldani mert az önkormányzat ezt a korábbi telkek eladásakor szerződésben
vállalta.
Van egy peres ügyük is, ami több, mint2 millió forinttal fenyeget.
Nincs falumunkásuk, csak egy 4 órás alkalmazott van. Társadalmi munkában
végeznek el minden olyan dolgot, amit csak lehet. Nehéz helyzetbe kerültek,
ezért arra kéri a toronyi testületet, hogy tanúsítson szolidaritást Dozmattal
szemben. A Muzsla pályázat támogatási pénze sem érkezett még meg. Ezért van
elmaradásuk a 2011-es évről az intézményi támogatásoknál, amit még nem
fizettek ki, de azt 2012-ben teljes egészében ki fogják fizetni, az része a dozmati
2012-es költségvetésnek. Az idei évre viszont nem tudják vállalni ezen felül a
kb. 5.4 milliós intézményi többletköltség hozzájárulást.
Rácz István kérdése az volt miért kapnak kevesebb támogatást?
Horváth Ádám polgármester elmondta, azért kapnak kevesebb támogatást, amit
ő maga sem tudott egészen pár nappal azelőttig, mert növekedett az iparűzési
adó erő képesség, ezért megszűnt a jövedelemkiegészítés, kevés a szociális
kiadás, ezért lecsökkent a normatív támogatás, és a helyben maradó Szja is
jelentősen csökkent, azaz a Dozmaton élők is kevesebbet keresnek, illetve
adóznak. Sajnos a rendszer nem jutalmazza azokat a településeket, ahol
próbálnak takarékoskodni.
Rácz István elmondta hogy az intézmény az intézmény, éppen Dozmat
szorgalmazta a peres eljárás megindítását Bucsu és Sé községekkel szemben a
gyerekek után járó intézményi többletköltség meg nem fizetése miatt.
Dr. Csapó Tamás azt kérdezte a polgármestertől, hogy akkor az idén mennyi
hozzájárulást tud fizetni?
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy 3 millió forintot tudnak
biztonságosan kigazdálkodni.
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Dr. Csapó Tamás szerint akkor nincs értelme összeülni, mert így másik
költségvetést kell készíteni az új számok tekintetében.
Horváth Ádám polgármester szerint át kellene beszélni, hogy hol lehetne
lefaragni a költségvetésekből, mert ők ezt így nem tudják elfogadni.
Joó Imre polgármester meglepődött, hogy a tavalyi intézményi hozzájárulást
még nem rendezték, és a mostani hozzáálláson is. Ő szerinte ez nem így megy.
Ha ezt az ősszeget elvonjuk, akkor az intézmények nem fognak tovább létezni.
Ezt ő nem tudja elfogadni, arra kell törekedni, hogy a pénzt ki tudják fizetni. Azt
javasolja, hogy Dozmat az idei évben fizesse ki a 3 milliót, a maradék 2,4
milliót a következő évben vállalja be.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy be volt tervezve 2011-ben a 6,8
millió Ft az intézmények támogatására, de rajtuk kívül álló okok miatt nem jött
meg a pályázati pénz és ezért állt ez a helyzet elő, de hangsúlyozta, hogy 2012ben biztosan kifizetik ezt az elmaradást. Szerinte vannak olyan tételek például az
óvoda költségvetésében, amit ki lehetne venni. pl 9 gyerek van Dozmatról
beíratva az óvodába de ténylegesen csak 8 gyerek jár.
Kovács György polgármester szerint a költségvetést így nem tudják elfogadni.
Át kell írni a költségvetést.
Dr. Csapó Tamás szerint Dozmat úgy gondolja, hogy Torony vállalja át a 2,4
milliót Dozmattól 2012-ben.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a tavalyi költségvetéshez meg volt
a fedezet, el is fogadta akkor az intézmények soha nem látott összegű
támogatását, de ez az ide évben nem fog menni.
Dr. Csapó Tamás elmondta, hogy van egy költségvetésünk, de mivel a
dozmatiak a 2,4 milliót nem tudják vállalni, egyetlen lehetőségünk van, a
szolidarítás.
Kérjünk garanciát a dozmatiaktól a 2,4 millió fizetésére a jövőre nézve.
Horváth Ádám polgármester vállalja a felelősséget, de az intézményeknél is
lehetne lefaragni. A körjegyzőség is például azért kap 2 millió Ft-ot, mert
Dozmattal tárulásban van. Ő ígérgethet, de mi van, ha nem tudja tartani az
ígéretét.
Joó Imre szerint az nem hivatkozási alap, hogy a körjegyzőség 2 milliót kap a
társulás miatt. Fogadjuk el a költségvetést, de a dozmati testület vállaljon
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garanciát a 2.4 millióra két éven belüli kifizetésre. Az intézményeknél már nem
lehet pénzt elvonni, a körjegyzőség dolgozóinak pedig kevesebb lett a bére, azt
is rendezni kellene, honnan vegyünk el pénzt?
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy most dönteni kellene, mert amíg
nincs elfogadott költségvetés, addig nem kapjuk meg az állami támogatást.
Dr. Csapó Tamás az intézménykoordináló bizottság elnökeként elmondta, hogy
a bizottság elfogadásra javasolja az intézmények költségvetését.
Joó Imre szerint is alapjáraton van az iskola költségvetése és az óvoda is úgy
tervezett, ahogy kellett.
Horváth Ádám polgármester értékeli a gesztust és kompromisszumos ajánlatot
Torony részéről mely szerint 3 milliót kifizetnek a 2012.-es évben a maradék 2
millió-t pedig kamatmentesen 2014. augusztus 31.-ig havi 100.000 Ft-os
részletben. Erről írásbeli megállapodást kötnek.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy a fennmaradó 395 ezer Ft-tal a
körjegyzőség dologi kiadásait csökkenti, így nem kell azon gondolkodni, hogy
honnan vesszük el a pénzt.
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
4 /2012./II.13./ határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Torony község önkormányzat képviselőtestületétől
2012 évi intézményi költségeihez való hozzájárulást a
következők szerint kéri engedélyezni:
- a 2012.évi költségvetésből 3 millió Ft-ot,
- a fennmaradó 2 millió Ft-ot pedig 2013. január 1.-től
2014. augusztus 31.-ig havi 100.000 Ft-os részletekben
kamatmentes fizetést kér.
Erről a két önkormányzat írásbeli megállapodást köt.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
9/2012./II.13./ határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Dozmat község önkormányzata a
2012 évi intézményi költségeihez való hozzájárulás a
következők szerint engedélyezi
- a 2012.évi költségvetésből 3 millió Ft-ot,
- a fennmaradó 2 millió Ft-ot pedig 2013. január 1.-től
2014. augusztus 31.-ig havi 100.000 Ft-os részletekben
kamatmentesen kell megfizetni.
Erről a két önkormányzat írásbeli megállapodást köt.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Csapó Tamás az intézménykoordináló bizottság nevében örül a döntésnek.
Csicsergő Óvoda 2011. évi költségvetése
Kovács György polgármester megkérdezte Mészáros Péterné óvodavezetőt,
hogy van-e kiegészíteni, hozzáfűzni valója.
Mészáros Péterné mb. óvodavezető nem tett szóbeli kiegészítést.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
10 /2012./II.13./ határozata:
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Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a Csicsergő Óvoda 2012 évi költségvetését elfogadja
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
5/2012./II.13./ határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Csicsergő Óvoda 2012 évi költségvetését elfogadja
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Mészáros Péterné mb. óvodavezető megköszönte a testületeknek a költségvetés
elfogadását.
Általános iskola költségvetése
Kovács György polgármester elmondta, hogy mindenki készhez kapta az iskola
2012. évi költségvetését kérdése az volt van e hozzáfűzni való, kiegészítés?
Az iskola részéről nem történt kiegészítés.
Dr. Csapó Tamás elmondta, hogy az intézménykoordináló bizottság a
költségvetést elfogadásra javasolja.
Horváth Ádám polgármester szerint meg kell tenni minden lépést, hogy
megmaradjon az iskola. Szerinte egy jognyilatkozatot kellene tenni arra nézve,
hogy ha az állam átveszi az iskolát, de öt éven belül bezárja, akkor jogot tartunk
az intézmény épületére.
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Dr. Csapó Tamás elmondta, hogy ő már javasolta korábban, hogy ha lesznek
konkrét anyagok, akkor üljenek le és beszéljenek a jövőről.
Horváth Ádám polgármester javasolta egy fórum megszervezését az iskolában
ahol tájékoztatják a szülőket az álláspontjukról, hogy a 2 falu mindent megtesz
azért, hogy megmaradjon az iskola.
Fülöp István iskolaigazgató szerint nem kell riogatni a szülőket. Azokat a
szülőket kellene összehívni, akik nem ide járatják a gyereküket. Ő 44 gyerek
szüleit kereste fel levélben, de nem tudni ebből hány gyerek fog idejárni.
Alsó tagozatos osztályt már 8 gyerekkel is el kell indítani.
Joó Imre támogatja az igazgató úr felvetését, pozitív hozzáállás kell. A tulajdon
állását még előre nem lehet tudni, nincs tisztázva.
Horváth Ádám polgármester úgy tudja, hogy az állam átveszi a tulajdonjogot is.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
11/2012./II.13./ határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Az általános iskola 2012. évi költségvetését
elfogadta.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
6/2012./II.13./ határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Az általános iskola 2012.évi költségvetését
elfogadta.
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Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Körjegyzőség 2012.évi költségvetése
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta a Körjegyzőség 2012.évi költségvetés
dologi kiadását csökkentette 395e. Ft-tal.
Horváth Ádám polgármester nem ért egyet azzal, hogy a körjegyzőség dologi
kiadását csökkentsék, ő úgy gondolta a megállapodásuk alapján, hogy Torony
község önkormányzata ezt átvállalja. Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta,
hogy Torony már elfogadta a saját 2012-es költségvetését, ahol már be lett
tervezve minden intézményhez a toronyi hozzájárulás, ezért nem lehet a toronyi
hozzájárulást növelni a Körjegyzőségnél.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
12/2012./II.13./ határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a Körjegyzőség 2012.évi költségvetését elfogadta.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen 1 nemmel
a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
7 /2012./II.13./ határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
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a Körjegyzőség 2012.évi költségvetését elfogadta.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem lévén Kovács György polgármester a testületi ülést bezárta.

k.m.f.
/:Kovács György:/
polgármester

/: Horváth Ádám:/
polgármester

/:Ráczné Paksa Mária:/
körjegyző
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