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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek
2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Torony község Önkormányzata részéről:
Kovács György polgármester, Csiszár József alpolgármester, Joó Béláné, Joó Imre, Dr. Csapó
Tamás, ,Rácz István képviselő és Antal Józsefné mb. körjegyző
Igazoltan távol: Csercsics Antal képviselő
Dozmat község Önkormányzata részéről:
Horváth Ádám polgármester, Simon Balázs alpolgármester,
Róka András képviselő.
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 és Horváth-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 2012.évi I.félévi beszámolója
Előadó: Intézményvezetők
2./ Körjegyzőség 2012.I.félévi beszámolója
Előadó Antal Józsefné mb.körjegyző
3./ Különfélék

1

A képviselőtestületek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
1. napirendi pont tárgyalása
Kovács György polgármester elmondta, hogy az intézmények és a kör-jegyzőség 2012 I.
félévi költségvetési beszámolóját kézhez kapták. Javasolta, hogy először az Általános Iskola
költségvetési beszámolóját tárgyalják meg a képviselőtestületek.
Kovács György polgármester megkérdezte Fülöp István igazgatót, hogy van-e kiegészíteni,
hozzáfűzni valója?
Fülöp István igazgató nem tett szóbeli kiegészítést.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt mennyi a tanulói létszám?
Fülöp István igazgató elmondta, hogy 112 gyerek jár a toronyi iskolába.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy 2013. január 1.-től ez a kapcsolat megszűnik a
törvény szerint. a pénzt az állam elveszi ,az iskolát mi nem tudjuk fenntartani. A dologi
kiadásokat az állam álja 3000 fő alatti településeken. Javasolja, hogy decemberig figyeljék a
költségvetést, hogy ne maradjon pénzmaradvány.
Fülöp István igazgató nem érti a javaslatot, és azt sem miért beszélnek úgy az iskoláról,
mintha mostohagyerek volna.
Dr. Csapó Tamás elméletileg érti mit akar a dozmati polgármester de előre nem lehet tudni
hogy évvégéig hogy lesz a pénzmaradvány .szerinte ez jogilag nem működik. Ami megvan
határozva azt oda kell adni.
Fülöp István igazgató célzott támogatásról van szó amit csak a meghatározott célra lehet
költeni.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
80/2012./IX.12./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
az Általános iskola 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját
elfogadta.
Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István iskolaigazgató
Határidő: azonnal
Horváth Ádám polgármester ismertette a határozati javaslatot.
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A dozmati képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Dozmat község önkormányzata képviselőtestületének
70/2012./IX.12./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
az Általános iskola 2012. I. félévi költségvetési
beszámolóját elfogadta.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Fülöp István iskolaigazgató
Határidő: azonnal

Előirányzat módosítása
Döbörhegyiné Orbán Anikó gazdasági vezető,elmondta hogy azért kellet előirányzat
módosítást kérni mert bevétel növekedés van az Integrációs pályázat és az Aranypatak
Alapítvány támogatása miatt.
Kovács György kérte az Általános iskola előirányzat módosításának elfogadását.
Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
81/2012./IX.12./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
Az általános iskola 2012 évi költségvetését 1.695.117 Ft
bevétellel és ugyan ennyi kiadással megnöveli.
Felelős: Kovács György polgármester
Fülöp István iskolaigazgató
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
71 /2012./IX.12./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
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Az általános iskola 2012 évi költségvetését 1.695.117 Ft
bevétellel és ugyan ennyi kiadással megnöveli.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Fülöp István iskolaigazgató
Határidő: azonnal

Csicsergő Óvoda
Kovács György polgármester megkérdezte Mészáros Péterné megbízott óvodavezetőt, hogy
van-e kiegészíteni, hozzáfűzni valója?
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető nem tett kiegészítést.
Horváth Ádám polgármester kérdése az volt hány gyerek jár óvodába?
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető elmondta, hogy most szeptembertől 53 fő van
beíratva 6 dozmati és 3 séi a többi toronyi,decemberig ez 59 főre fog emelkedni ,januártól
további 3 fő jelezte szándékát. Folyamatos növekedés várható.
Elmondta továbbá hogy a Köznevelési törvény határozatán fog múlni hogy hány fő járhat az
óvodába.
Dr. Csapó Tamás azt javasolta, hogy az októberre tervezett bizottsági ülésen beszéljenek a
jövőről.
Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy ő azt hallotta hogy jövőre a finanszírozási
rendszer meg fog változni normatív helyett feladatalapú támogatás lesz.
Rácz István kérdése az volt hogy az aszfaltozás bele fér-e az óvoda költségvetésébe?
Dr. Csapó Tamás kérdése az volt hogy az aszfaltozást az óvoda vezető kérte –e mert a
polgármester ezt állította?
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető elmondta hogy az aszfaltozás nem lett
betervezve,mivel a tavasszal csőtörés volt,és a helyreállítási munkák következtében
egyenetlen lett a talaj ez balesetveszélyes volt ezért kérte a polgármester segítségét , odahívta
hogy nézze meg és együtt döntöttek ez ügyben.
Rácz István elmondta, hogy Ő nem a gyerekeknek akar rosszat, hanem az egész eljárás
folyamatával nem ért egyet mert telefonon egy ekkora kiadású munkát nem lehet egyeztetni.
Ezt már régen testület elé kellett volna terjeszteni és nem telefonon egyeztetni.
Joó Imre elmondta, hogy megszavazta a testület a gyerekek érdekében,régen az ilyen
ügyekben Dozmattal közösen döntöttek a testületi üléseken, mert közös fenntartású
intézményről van szó.
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Kovács György polgármester megkérdezte a dozmati polgármestert hogy kifizetik e az
aszfaltozás költségeinek rájuk eső részét?
Horváth Ádám polgármester elmondta hogy mivel a munka megrendelése előtt ővele nem
egyeztettek ebben a kérdésben, ezért nem fizeti ki a Dozmatra eső részt.

Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
82/2012./IX.12./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
A Csicsergő Óvoda 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját
elfogadta.
Felelős: Kovács György polgármester
Mészáros Péterné megbízott 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
72/2012./IX.12./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
A Csicsergő Óvoda 2012. I. félévi költségvetési
beszámolóját elfogadta.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Mészáros Péterné megbízott óvodavezető
Határidő: azonnal

2.napirendi pont
Körjegyzőség

Kovács György polgármester megkérdezte van e kérdés? Nem volt.
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Kovács György polgármester ismertette a határozati javaslatot.
A toronyi képviselőtestület ellenvélemény, tartózkodás nélkül 6 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Torony község önkormányzata képviselőtestületének
83 /2012./IX.12./ együttes határozata:
Torony község önkormányzatának képviselőtestülete
A Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját
elfogadta.
Felelős: Kovács György polgármester
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
73/2012./IX.12./ együttes határozata:
Dozmat község önkormányzatának képviselőtestülete
A Körjegyzőség 2012. I. félévi költségvetési
beszámolóját elfogadta.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal

3.napirendi pont
Csiszár József alpolgármester kérdése az volt hogy a körjegyző jelölt a meghallgatásakor úgy
nyilatkozott, hogy legkésőbb 2012.október 1.-től betudja tölteni az állást akkor az így is
legyen.
Antal Józsefné mb.körjegyző elmondta hogy a pályázati kiírásban 2012. szeptember 17 .volt
az állás betöltésére a határidő,Ő azt mondta hogy október 1 –től tud jönni. Most pedig már
arról van szó, hogyoktóber 15-én tud csak jönni ez így nem lesz jó!Ő irt neki egy levelet,
hogy vegye fel a jegyzőséggel a kapcsolatot de eddig ez nem történt meg.
Kovács György polgármester elmondta hogy az ülést követő napon telefonon megkeresi.
Dr. Csapó Tamás elmondta hogy hamarosan meg kellene tárgyalni Felsőcsatár csatlakozását
is ő úgy hallotta hogy Dozmat nem támogatja ezt a csatlakozást.
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Horváth Ádám polgármester elmondta, hogy míg nem ismeri a számokat, addig nem tud
dönteni. Ha Felsőcsatár is hozzánk csatlakozik akkor a körjegyzőségen dolgozóknak is több
lesz a munkájuk. Fontos kérdéseket kell tisztáznunk.
Simon Balázs alpolgármester elmondta hogy a körjegyzőségen dolgozókat is figyelembe kell
venni mert a Felsőcsatári összejövetelen a polgármester úgy nyilatkozott hogy 2 embert kér a
csatári munka ellátásához.
Joó Imre elmondta hogy ő úgy emlékszik hogy csak 1 főt.
Joó Imre elmondta hogy elfogadtuk a szándéknyilatkozatot,döntenünk kell mi legyen ,nem
szabad megvárakoztatnunk őket. A jegyzőségi munkát majd a körjegyzőnő megszervezi.
Meg kellene szervezni egy találkozót a polgármesterekkel, munkaidőben és természetesen a
jegyzők jelenlétében megbeszélni a dolgokat.
Kovács György polgármester elmondta hogy megszervezi a találkozót.
Kovács György polgármester több tárgy nem lévén a testületi ülést bezárta.

k.m.f.

/:Kovács György:/
polgármester

/:Horváth Ádám:/
polgármester

/:Antal Józsefné:/
mb.körjegyző
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