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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek
2012. április 11-én megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Torony község Önkormányzata részéről:
Kovács György polgármester, Csiszár József alpolgármester, Joó
Béláné, Joó Imre, Dr. Csapó Tamás, Csercsics Antal ,Rácz István
képviselő és Ráczné Paksa Mária körjegyző
Dozmat község Önkormányzata részéről:
Horváth Ádám polgármester, Simon Balázs alpolgármester,
Dankovics Norbert, Róka András
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 7 fő,
Dozmatról pedig 4 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Intézmények és Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolója.
Előadó: Intézményvezetők és Ráczné Paksa Mária körjegyző
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2./ Csicsergő óvoda vezetőjének megbízása
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 2011. évi költségvetési beszámolóját kézhez kapták. Javasolta, hogy
először a Csicsergő óvoda költségvetési beszámolóját tárgyalják meg a
képviselőtestületek.
Csicsergő Óvoda
Kovács György polgármester elmondta, hogy a Csicsergő Óvoda zárszámadását
kézhez kapták a képviselők. Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket.
Az óvoda részéről nem történt kiegészítés.
Horváth Ádám polgármester az óvoda gazdálkodását jónak tartja, örül a sok
gyereknek, részéről nincs kifogás. A 100.000 Ft-os pénzmaradvány szerinte
maradhat az óvodánál. Reméli, hogy a jövőben is nyugodt és kiegyensúlyozott
lesz a működés.
Dr.Csapó Tamás kérdése az volt miért kevesebb a bevételeknél az
önkormányzati támogatás?
Unger Szilvia pénzügyi előadó válaszában elmondta, hogy mert nem volt
szüksége rá az óvodának.
Dr.Csapó Tamás azt kérdezte, hogy az át nem adott támogatás mit takar?
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy nem tudtuk átadni a pénzt, mert
évvégén kaptuk meg. Itt maradt az önkormányzatnál.
Róka András kérdése az volt, hogy a dozmati tartozás mit takar?
Kovács György polgármester elmondta, hogy Dozmat még nem fizette ki a
2011. évi intézményi támogatás felét.
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Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy a 2011 évi támogatás át nem adott
felét januártól havi 500.000 Ft-os összegekben utalják át, így hat hónap alatt fut
ki teljesen.
Joó Imre szerint ez így nem megoldás ilyen korábban soha nem fordult elő, hogy
nem teljesítették az éves többletköltség megfizetését. 2012.évre kötötték a
megállapodást, hogy részletekbe fizethessék a költségeket.
Róka András elmondta, hogy ő azt hitte, hogy a tavalyi tartozást már rendezték.
Ő azt szavazza meg mindig, hogy a tartozásokat rendezzék először. Ha megjött a
Muzsla pályázat pénze, akkor miért nem fizették még ki a tavalyi tartozást?
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy májusig rendezik a tartozást.
Kovács György polgármester kérte a Csicsergő óvoda 2011. évi beszámolójának
elfogadását.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
22/2012./IV.11./ együttes határozata::
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete a
Csicsergő Óvoda 2011. évi zárszámadását
29.322 e Ft bevétellel és
29.486 e Ft kiadással, ezen belül:
- személyi juttatás:
17.515 e Ft
- járulék:
4.611 e Ft
- dologi:
7.360 e Ft-tal
jóváhagyja.
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné mb. óvodavezető
Határozat: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:

3

Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
7/2012./IV.11./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Csicsergő Óvoda 2011. évi zárszámadását
29.322 e Ft bevétellel és
29.486 e Ft kiadással, ezen belül:
- személyi juttatás:
17.515 e Ft
- járulék:
4.611 e Ft
- dologi:
7.360 e Ft-tal
jóváhagyja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné mb.óvodavezető
Határidő: azonnal
Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a Csicsergő Óvoda 2011 évi
szabad pénzmaradványa 160.-e Ft melyből a 60.e Ft kötött 100.-e Ft szabad
pénzmaradvány.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
23 /2012./IV.11./ együttes határozata::
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
A Csicsergő Óvoda 160 e Ft pénzmaradványát
jóváhagyja
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné mb óvodavezető
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
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8/2012./IV.11./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
A Csicsergő Óvoda 160 e Ft pénzmaradványát
jóváhagyja
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné mb óvodavezető
Határidő: azonnal
Dr.Csapó Tamás kérdése az volt, hogy az előirányzat bevétel növekedés mit
takar?
Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy az állami támogatást, amit a
bérkompenzációra kaptak.
Előirányzat módosítása:
Kovács György polgármester elmondta, hogy a Csicsergő Óvoda 2011.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 2011. évi előirányzat módosítás
elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
24/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a Csicsergő Óvoda 2011.évi előirányzat módosítását
elfogadja 2011. évi költségvetését megnöveli, ezen
belül:
Bevétel növekedés: 360 e Ft
Bevétel növekedés mindösszesen:

360.000,-Ft
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Kiadás növekedés:
Óvodai nevelés:
Szem. Nem rendszeres.
244.000,-Ft
Járulékok:
66.000,-Ft
Óvodai intézményi étkeztetés:
Szem. Nem rendszeres
40.000,- Ft
Járulék:
10.000,-Ft
Kiadás növ. mindösszesen:

360.000,-Ft

Átcsoportosítás:
Kiadáscsökkentés:
-Óvodai nevelés rendszeres kiadásból: 330.000,-Ft
-Óvodai nevelés nem rendszeres kiadásból 11.000,-Ft
Kiadásnövekedés:
Óvodai nevelés nem rendszeres kiadásra: 330.000Ft
Óvodai nevelés külső személyi juttatásra: 11.000 Ft
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné óvodavezető
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
9 /2012./IV.11./ együttes határozata::
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
a Csicsergő Óvoda 2011.évi előirányzat módosítását
elfogadja 2011. évi költségvetését megnöveli, ezen
belül:
Bevétel növekedés: 360 e Ft
Bevétel növekedés mindösszesen:

360.000,-Ft

Kiadás növekedés:
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Óvodai nevelés:
Szem. Nem rendszeres.
244.000,-Ft
Járulékok:
66.000,-Ft
Óvodai intézményi étkeztetés:
Szem. Nem rendszeres
40.000,- Ft
Járulék:
10.000,-Ft
Kiadás növ. mindösszesen:

360.000,-Ft

Átcsoportosítás:
Kiadáscsökkentés:
-Óvodai nevelés rendszeres kiadásból: 330.000,-Ft
-Óvodai nevelés nem rendszeres kiadásból 11.000,-Ft
Kiadásnövekedés:
Óvodai nevelés nem rendszeres kiadásra: 330.000Ft
Óvodai nevelés külső személyi juttatásra: 11.000 Ft
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné óvodavezető
Határidő: azonnal

Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta, továbbá hogy takarékos
gazdálkodást folytattak, az udvari játékok felújítását szeretnék a Kistérségi
támogatásból megoldani.
Dr.Csapó Tamás mekkora összegre gondoltak?
Leidl Jánosné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy 400.000.-Ft-ra lenne
szükségük.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy ő most ezt nem tudja támogatni.
Joó Imre véleménye az volt, hogy a Toronyiak szavazzák meg a kért összeget
Dozmat meg gondolja meg.
Rácz István nem tudja elképzelni, hogy Dozmat elvárja Toronytól hogy
kamatmentesen fizetheti a tartozását, de az óvodától sajnálja azt a pár ezer Ft-ot,
ami rájuk esne.
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Kovács György polgármester javasolta az óvoda kérésének elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
25/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
A kistérségi támogatásból 400.000Ft-ot a Csicsergő
óvoda részére kérésnek megfelelően biztosít. A
támogatást a toronyi önkormányzat saját
költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné mb.óvodavezető
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester mivel nem támogatta a pénzeszköz átadást, ezért a
testület nem is szavazott róla.
Mészáros Péterné mb óvodavezető köszöni a toronyi testületnek a 400.000 ft-ot
A 2011.évi támogatásokkal történő elszámolás Dozmati önkormányzat felé
Csicsergő Óvoda
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy 2 féle kimutatás történt, mivel az
I kimutatás 2011. december 31. záró létszámadatokkal történt a II. kimutatás a
tervezett költségvetési létszámadatokkal.
I. kimutatás szerint Dozmatnak visszajár:217.800.-Ft
II. kimutatás szerint Dozmatnak visszajár:268.890.-Ft
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy ő is végzett számításokat, szerinte
342.000,- Ft jár nekik vissza, de ők elfogadják a II. kimutatásban szereplő
összeget, amelyet kérnek beszámítani a tartozásba.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
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A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
26/2012./IV.11./ együttes határozata::
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Úgy határozott, hogy a Csicsergő óvoda támogatás
elszámolásából 269.890 Ft jár vissza a Dozmati
önkormányzat részére.
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 önkormányzata képviselőtestületének
10/2012./IV.11./ együttes határozata::
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Úgy határozott, hogy a Csicsergő óvoda támogatás
elszámolásából 269.890 Ft jár vissza a Dozmati
önkormányzat részére.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

2. nairendi pont
Óvodavezetői pályázat
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy ki lett írva a pályázat,1 pályázat
érkezett a jelenlegi vezetőtől Mészáros Péternétől, de neki még nincs meg a
szakvizsgája, ezért őt nem lehet kinevezni csak megbízni, 1évre 2012. július 1.től 2013.június 30.-ig.
Ez alatt az idő alatt le kell bonyolítani az újabb pályáztatást.
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Dr Csapó Tamás elmondta, hogy az intézménykoordináló bizottság ülésén
megtárgyalták, és úgy határoztak, hogy továbbra is megbízzák Mészáros
Péternét az óvoda vezetésével.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
27/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Mészáros Péternét 2012. július 1.től 2013. június 30.-ig tartó határozott időre megbízza a
Csicsergő óvoda vezetői feladatok ellátásával. Bruttó
bére 194.800.Ft +Vezetői pótlékát bruttó 40.000.Ft-ba
határozza meg.
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 önkormányzata képviselőtestületének
11/2012./IV.11./ együttes határozata::
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Mészáros Péternét 2012. július 1.től 2013. június 30.-ig tartó határozott időre megbízza a
Csicsergő óvoda vezetői feladatok ellátásával. Bruttó
bére 194.800.Ft +Vezetői pótlékát bruttó 40.000.Ft-ba
határozza meg.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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Mészáros Péterné mb. óvodavezető köszöni a bizalmat.
Általános Iskola
Kovács György polgármester elmondta, hogy a Általános Iskola zárszámadását
kézhez kapták a képviselők. Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket.
Megkérdezte Fülöp István igazgatót, hogy van-e kiegészíteni, hozzáfűzni valója.
Fülöp István igazgató nem tett szóbeli kiegészítést
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy 215.667.-Ft a pénzmaradvány,
de ez kötött pénzmaradvány.
Kovács György polgármester javasolta a beszámoló elfogadását és ismertette a
határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
28/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
az Általános iskola 2011. évi zárszámadását
80.307 e Ft bevétellel és
80.092 e Ft kiadással,
Ezen belül:
- személyi juttatás
53.641 e Ft
- járulékok:
13.949 e Ft
- dologi:
9.802 e Ft
- ellátottak pénzb.juttat. 1.100 e Ft
- pénzmaradvány
215 e Ft
jóváhagyja.
Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
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A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
12 /2012./IV.11./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
az Általános iskola 2011. évi zárszámadását
80.307 e Ft bevétellel és
80.092 e Ft kiadással,
Ezen belül:
- személyi juttatás
53.641 e Ft
- járulékok:
13.949 e Ft
- dologi:
9.802 e Ft
- ellátottak pénzb.juttat. 1.100 e Ft
- pénzmaradvány
215 e Ft
jóváhagyja.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal

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.
Dr Csapó Tamás kérdése az volt, hogy a bérkompenzáció az adózás miatt van?
Döbörhegyiné Orbán Anikó gazdasági vezető válaszában elmondta, hogy igen
az adózás miatt van.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt, hogy az eredeti előirányzat
73.162e Ft volt a módosított 80.320 e Ft miért?
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Döbörhegyiné Orbán Anikó gazdasági vezető elmondta, hogy az eredeti
előirányzat valóban 73.162 e Ft a különbözet az átcsoportosításból adódik,
amelyet már részben elfogadtak félévkor részben pedig most.
Horváth Ádám polgármester a kiadási átcsoportosítás mit takar?
Döbörhegyiné Orbán Anikó gazdasági vezető elmondta, hogy át kellett
csoportosítani a három nyugdíjba vonuló dolgozó bérét.
Horváth Ádám polgármester azt kérdezte, hogy az iskolatej támogatás mit
jelent?
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy ami támogatást kaptunk az nem
volt elég ezért a különbözetett a toronyi önkormányzat fizette.
Kovács György polgármester javasolta az iskola 2011. II. félévi előirányzat
módosítás elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
29/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Az Általános iskola 2011. évi költségvetését
megnöveli, ezen belül:
Bevétel növekedés mindösszesen:

1.790.500,-Ft

Kiadás növekedés ált. iskolai okt.:
Ellátottak pénzbeli juttatásai isk.seg.228.000,-Ft
Szem. Nem rendszeres.
753.000,-Ft
Járulékok:
204.000,-Ft
Dologi kiadás:
142.500,-Ft
Kiadás növekedés ált. iskolai naközi otthonos nevelés:
Szem. Nem rendszeres.
200.000,-Ft
Járulékok:
53.000,-Ft
Kiadás növekedés ált. iskolai intézményi étkezés:
13

Dologi kiadás:

210.000,-Ft

Kiadás növ. mindösszesen:

1.790.500,-Ft

Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
13/2012./IV.11./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Az Általános iskola 2011. évi költségvetését
megnöveli, ezen belül:
Bevétel növekedés mindösszesen:

1.790.500,-Ft

Kiadás növekedés ált. iskolai okt.:
Ellátottak pénzbeli juttatásai isk.seg.228.000,-Ft
Szem. Nem rendszeres.
753.000,-Ft
Járulékok:
204.000,-Ft
Dologi kiadás:
142.500,-Ft
Kiadás növekedés ált. iskolai naközi otthonos nevelés:
Szem. Nem rendszeres.
200.000,-Ft
Járulékok:
53.000,-Ft
Kiadás növekedés ált. iskolai intézményi étkezés:
Dologi kiadás:
210.000,-Ft
Kiadás növ. mindösszesen:

1.790.500,-Ft
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Felelős: Horváth Ádám polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal

Kovács György polgármester felolvasta a levelet melyben azt kérte az iskola
igazgatója, hogy Döbörhegyiné Orbán Anikó részmunkaidős gazdasági vezető
teljes munkaidőre változtatását engedélyezze, mivel munkaköre olyan hogy
teljes munkaidőt igényel. Az új köznevelési törvény is teljemunkaidős gazdasági
vezetőt ír elő. A pénzügyi átcsoportosítást az intézmény saját hatáskörben meg
tudja oldani.
Kovács György polgármester javasolta a kért munkaidő módosítás elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
30/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Döbörhegyiné Orbán Anikó részmunkaidős gazdasági
vezető teljes munkaidőre módosítását engedélyezi
2012. május 1.-től.
Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
14/2012./IV.11./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
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Döbörhegyiné Orbán Anikó részmunkaidős gazdasági
vezető teljes munkaidőre módosítását engedélyezi
2012. május 1.-től.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Fülöp István igazgató
Határidő: azonnal

A 2011.évi támogatásokkal történő elszámolás Dozmati önkormányzat felé
Általános iskola
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy itt is 2 féle kimutatás történt,
mivel az I kimutatás 2011. december 31. záró létszámadatokkal történt a II.
kimutatás a tervezett költségvetési létszámadatokkal.
I. kimutatás szerint Dozmatnak visszajár:276.064.-Ft
II. kimutatás szerint Dozmatnak visszajár:305.640.-Ft
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy ő is végzett számításokat, szerinte
379.000,- Ft jár nekik vissza, de ők elfogadják a II. kimutatásban szereplő
összeget. Valamint szólt arról is, hogy a 2010 évi támogatásokkal történő
elszámolás Általános iskola tekintetében nem történt meg, amelyből Dozmatnak
162.165.-Ft visszajár. Összesen a 2010 év és a 2011 évre 467.805.Ft jár vissza,
amelyet kérnek beszámítani a tartozásba.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
31/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Úgy határozott, hogy a 2010 évi támogatás
elszámolásából 162.165.-ft a 2011 évi támogatás
elszámolásából 305.640.- Ft. Összesen 467.805.-Ft jár
vissza a Dozmati önkormányzat részére.
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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 önkormányzata képviselőtestületének
15/2012./IV.11./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Úgy határozott, hogy a 2010 évi támogatás
elszámolásából 162.165.-ft a 2011 évi támogatás
elszámolásából 305.640.- Ft. Összesen 467.805.-Ft jár
vissza a Dozmati önkormányzat részére.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester szerint nem lett megbontva falvakra a költségvetés
2011-ben elfogadott költségvetésben.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy szeretné, ha a Dozmati
polgármester bejönne, és átszámolnák együtt, mert ők mindig figyelembe vették
a társulást és pontosan számoltak az adatokkal. Azért nem mutatták ki
részletesebben a támogatásokkal történő elszámolást, mert tudták, hogy Sé és
Bucsu úgysem fog fizetni.
Dr Csapó Tamás örül, hogy a téma le van zárva. Bucsu és Sé tartozását Torony
fizeti.
Joó Imre szerint a Dozmati tartozásnak is utána kellene nézni, nem csak a
követeléseknek.
Fülöp István iskolaigazgató köszöni a döntéseket.
Rácz István elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a Dozmati polgármester a
körjegyző asszony és a pénzügyi előadó az ülés előtt egyeztették a számokat,
akkor nem érti, hogy a Dozmati polgármester most mit is szeretne.
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Körjegyzőség
A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolója.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy a körjegyzőség zárszámadását a
képviselők kézhez kapták. Nincs kiegészíteni valója.
Horváth Ádám polgármester azt kérdezte, hogy a rendező tétel mit takar?
Unger Szilvia pénzügyi előadó elmondta, hogy túl lett finanszírozva az
körjegyzőség és a pénzt vissza kellett utalnunk a tavalyi évben.
Horváth Ádám polgármester megkérdezte külső személyi juttatás, mit takar?
Unger Szilvia pénzügyi előadó elmondta, hogy a népszámlálást végző
személyek juttatását jelenti.
Kovács György polgármester kérte a körjegyzőség 2011 évi beszámolójának
elfogadását.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
32/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a körjegyzőség 2011. évi zárszámadását
25.747 e Ft bevétellel és
25.895 e Ft kiadással, ezen belül
- személyi juttatás:
17.321e Ft
- járulékok:
4.500 e Ft
- dologi:
3.180 e Ft
- támog. ért. műk. kiad.
294 e Ft
- felhalmozási kiadás:
600 e Ft-tal
- előző évi pénzmaradvány visszafizetése 632 e Ft
jóváhagyja.
- pénzmaradvány: 484 e Ft ebből kötelezettséggel
terhelt 150 e Ft szabad pénzmaradvány 334 e
Ft.melyet tartalékba helyez.
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Felelős: Kovács György polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyzőség
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot
A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
16/2012./IV.11./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
a körjegyzőség 2011. évi zárszámadását
25.747 e Ft bevétellel és
25.895 e Ft kiadással , ezen belül
- személyi juttatás:
17.321e Ft
- járulékok:
4.500 e Ft
- dologi:
3.180 e Ft
- támog. ért. műk. kiad.
294 e Ft
- felhalmozási kiadás:
600 e Ft-tal
- előző évi pénzmaradvány visszafizetése 632 e Ft
jóváhagyja.
- pénzmaradvány: 484 e Ft ebből kötelezettséggel
terhelt 150 e Ft szabad pénzmaradvány 334 e
Ft.melyet tartalékba helyez.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyzőség
Határidő: azonnal

Előirányzat módosítása:
Kovács György polgármester elmondta, hogy a Körjegyzőség 2011.évi
előirányzat módosításának írásos előterjesztését a képviselők megkapták.
Megkérdezte, hogy a körjegyzőség részéről van-e kiegészítés?
A körjegyzőség részéről nem volt kiegészítés.
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Kovács György polgármester javasolta a körjegyzőség 2011. évi előirányzat
módosítás elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 7 igen szavazattal
a következő határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
33/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
a körjegyzőség 2011.évi előirányzat módosítását
elfogadja a következők szerint.
Költségvetési támogatás
Működési bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen :

87 e Ft
1.183 e Ft
610 e Ft
1.880 e Ft

Kiadások:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás

797 e Ft
219 e Ft
254 e Ft
610 e Ft

Kiadás összesen:

1.880 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 4 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
17/2012./IV.11./ együttes határozata:
a körjegyzőség 2011.évi előirányzat módosítását
elfogadja a következők szerint.
Költségvetési támogatás
87 e Ft
Működési bevétel
1.183 e Ft
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Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen :

610 e Ft
1.880 e Ft

Kiadások:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás

797 e Ft
219 e Ft
254 e Ft
610 e Ft

Kiadás összesen:

1.880 e Ft

Felelős: Horváth Ádám polgármester
Ráczné Paksa Mária körjegyző
Határidő: azonnal

Kovács György polgármester felolvasta a levelet, melyben Ráczné Paksa Mária
körjegyző azt kérte, hogy 2012. augusztus 31. kéri munkaviszonyának
megszüntetését felmentéssel. Mivel a fenti időpontig 40 éves munkaviszonnyal
fog rendelkezni. Továbbá elmondta, hogy a 2011.évi CXCIX törvény 68.§./1/
bekezdése alapján a felmentési idő 2 hónap melyből 1 hónap a 68.§./4/
bekezdése alapján kötelezően jár, azonban ő azt kéri, hogy a másik 1 hónapra is
mentsék fel a munkavégzés alól.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt van e pénzvonzata a felmentésnek?
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy csak a jubileumi pénz, ami úgy
is járna és be van tervezve.
Joó Imre elmondta, hogy beszélni kellene a továbbiakról. Mi legyen? Írjanak, ki
pályázatot vagy bízzanak meg valakit az idei évre, mert nagyon bizonytalan
hogy mi lesz a jövő év elejétől.
Horváth Ádám polgármester is egyet ért, hogy erről beszélni kell, mert nem
tudjuk milyen változások lesznek a jövő évben.
Simon Balázs alpolgármester szerint furcsa hogy olyan híreket hall, hogy a
Toronyiak csatlakozni vágyó önkormányzatokkal beszélget, miközben a társ
önkormányzatot pellengére állítja.
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Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy ha csatázunk, akkor magunkért
csatázunk, ez a helye a csatáknak. Ha a Dozmat kiválna, akkor a Torony nagy
bajba kerülne. Jövőre a kisfalvaknak nagyon nehéz lesz, ő azért harcol minden
forintért. Csodálkozik, hogy a Toronyi polgármester nem kereste meg a tartozás
utalás ügyében.
Simon Balázs alpolgármester azt hallotta vissza, hogy ők milyen „szemetek”.
Joó Imre szerint ilyet nem mondott senki. A Dozmatiakra nem mondtak soha
semmi rosszat.
Ráczné Paksa Mária körjegyző elmondta, hogy szerinte a körjegyzőség nem
adott okot, arra hogy Dozmat elmenjen tőlünk.
Dr Csapó Tamás javasolja, hogy a polgármesterek beszélgessenek többet,
bizalom és kompromisszumra van szükség a két polgármester között.
Horváth Ádám polgármester válaszában elmondta, hogy ő közöttük nincs
ellentét. Rendszeres kapcsolatba vannak, ezért csodálkozik a visszhangokon.
Kovács György polgármester javasolta a kérés elfogadását.
Ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
34/2012./IV.11./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Ráczné Paksa Mária körjegyzőt a nyugdíjba vonulására
tekintettel a munkavégzés alól 2012. július 1.-től 2012.
augusztus 31.-ig tartó időre felmenti azzal, hogy
munkaviszonyát ezen időponttal felmentéssel
megszünteti.
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:
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Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
18/2012./IV.11./ együttes határozata::
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
Ráczné Paksa Mária körjegyzőt a nyugdíjba
vonulására tekintettel a munkavégzés alól 2012. július
1.-től 2012. augusztus 31.-ig tartó időre felmenti azzal,
hogy munkaviszonyát ezen időponttal felmentéssel
megszünteti.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
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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