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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 28-án 18.00 órakor megtartott nyílt együttes ülésén
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Kovács György polgármester
Csiszár József alpolgármester,
Csercsics Antal, Dr. Csapó Tamás, Rácz István
Joó Béláné, Joó Imre képviselők (7 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
(jelenléti ív szerint) Hováth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester
Róka András képviselők (3 fő)
Egyéb meghívottak, résztvevők: Osztrosits Tamásné intézményvezető-helyettes
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.
Kovács György Torony Község polgármestere előterjesztette a napirendi javaslatot. A
testületek a napirendet egyhangú szavazással az alábbiak szerint jóváhagyták
Napirend:
1./

A Toronyi Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása
Ea.: polgármester

2./

Beszámoló a Toronyi Csicsergő Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról
Ea.: polgármester

3./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: Az első napirendi pont keretében a
közös fenntartású intézményünk, a Toronyi Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének
módosítására kerülne sor. A testületi ülésre meghívtuk az óvoda vezetőjének helyettesét
is, akivel az elkészült költségvetés egyeztetése megtörtént. Kérem amennyiben szeretné
kiegészíteni a kiküldött anyagot tegye meg.

Osztrosits Tamásné óvodavezető-helyettes elmondta, hogy a költségvetés módosítására
a pedagógusbérek változása miatt kell sort keríteni. A bérek növekedése
jogszabályváltozásból ered, annak fedezete állami támogatás.
Kovács György polgármester ezt követően javasolta a költségvetés módosítás
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú szavazással (7 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
54/2014. (IV.28.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2013. évi módosított költségvetését az előterjesztéssel egyezően 29.981 e Ft
főösszeggel elfogadja.
Felelős: 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 Toronyi
Csicsergő Óvoda 2013. évi módosított költségvetésének 29.981 e Ft főösszeggel történő
elfogadását.
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:
29/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2013. évi módosított költségvetését az előterjesztéssel egyezően 29.981 e Ft
főösszeggel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: A második napirendi pont keretében a
közös fenntartású intézményünk, a Toronyi Csicsergő Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadására kerülne sor. Az intézményvezetővel az elkészült anyag
egyeztetése megtörtént. Amennyiben a helyettes asszony szeretné kiegészíteni az anyagot,
tegye meg.
Osztrosits Tamásné óvodavezető-helyettes elmondta, hogy az intézménynek 68 e Ft
pénzmaradványa keletkezett év végére. Szeretné kérni, hogy ezt az összeget a fenntartó ne
vonja el, gyermekprogramra szeretnék fordítani.
Joó Imre megjegyezte, hogy soha rosszabb intézménye ne legyen az önkormányzatnak.
Horváth Ádám Dozmat Község Polgármestere elmondta, hogy úgy gondolja, hogy jól
döntött a fenntartó, amikor a 2013. évi költségvetés elfogadásakor csökkentett összegben
fogadta el a kiadásokat, hiszen így is elegendő volt az előirányzat.

Ezt követően Kovács György javasolta a beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú szavazással (7 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
55/2014. (IV.28.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 30.739 e Ft
bevételi és 30.681 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. Az intézménynél keletkezett 58 e
Ft pénzmaradványt az önkormányzat nem vonja el, azt az intézmény 2013 évben a
gyermekek számára szervezett programra költheti el.
Felelős: 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 Toronyi
Csicsergő Óvoda 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
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:
30/2014. (IV.28.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 30.739 e Ft
bevételi és 30.681 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. Az intézménynél keletkezett 58 e
Ft pénzmaradványt az önkormányzat nem vonja el, azt az intézmény 2013 évben a
gyermekek számára szervezett programra költheti el.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György: Az óvodai létszám alakulásáról kell beszélnünk. Jelenleg a maximális
létszám a két csoportban 60 fő, az óvodába járó gyermekek száma is 60 fő. Vagyis
jelenleg teljes létszámmal üzemel az óvoda. Érdemes beszélni róla, hogy a jövőben
esetleg szükség lesz az óvoda bővítésére.
Dr Csapó Tamás: Nálam is jelezték séiek, hogy egy kisfiút szeretnének ide beiratni. A
testvérei is ide járnak iskolába.
Osztrosits Tamásné elmondta, hogy ez a kisfiú majd 2015 májusában lesz három éves,
jelenleg még nem aktuális a beiratása. Azonban ha egy séi gyermeket felvesz az óvoda,
akkor ez magával vonja majd a többit is. Egyre többen érdeklődnek. Jelenleg az
önkormányzat döntése alapján toronyi és dozmati gyermeken kívül nem lehet felvenni
gyermeket. A létszám sem engedi jelenleg.
Dr Csapó Tamás: Ha többen is érdeklődnek, akkor újra kell gondolni esetleg egy
harmadik csoport indítását.

Kovács György: Én is beszéltem az iskolaigazgatóval, ő is azon a véleményen van, hogy
az iskolás létszám biztosítása érdekében jó, ha itt járnak óvodába a gyerekek, mert akkor
jó eséllyel iskolába is ide fognak járni.
Dr Csapó Tamás: Ennek az anyagi vonzatát meg kell vizsgálni. Körülbelül mennyit
kellene hozzátenni az önkormányzatnak az intézmény működése érdekében az állami
normatívához, ezt ki kellene számolni. Ehhez persze módosítani kell majd a
dokumentumokat.
Osztrosits Tamásné elmondta, hogy van egy terem még, ahol lehetne a harmadik
csoport, de ez a terem kicsi, oda maximum 16-17 gyerek fér el.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy jelenleg a finanszírozás épp fedezi a kiadásokat.
Kisebb csoportlétszámok esetén valószínű, hogy önkormányzati hozzájárulás szükséges
lesz. Ennek mértéke nagyban fog függni a szükséges két további óvónő és egy dajka
bérétől is. Ezt pedig előre nehéz kiszámolni. Az állami finanszírozás egy feltételezett
létszámra kiszámolható.
Dr Csapó Tamás: Az a véleményem, hogy ezt akkor ki kell számolni, és erre a kérdésre
vissza kell térni minél hamarabb.
Horváth Ádám elmondta, hogy Dozmat Község Önkormányzata amennyiben szükséges
lesz egy kisebb mértékű hozzájárulást tud vállalni. Előny lenne, ha az óvoda a séi és a
bucsui gyerekeket is tudná fogadni. Nem a múlttal kell foglalkozni. Pályázatok terén is
előny lehet, ha több település fog össze. Ebbe az irányba kell menni.
Dr Csapó Tamás: Ezt minél előbb meg kellene valósítani.
Joó Imre: Egyetértek mindezzel, de azért ezt egy felmérésnek meg kell előznie. A másik
települések tekintetében is óvatosan kell eljárni. Meg kell velük értetni, hogy szívesen
látjuk a gyerekeket, de ennek költségei vannak. Ne legyen az, ami korábban, hogy nem
tudjuk a költségeket érvényesíteni.
Dr Csapó Tamás: A következő ülésre ki kellene számolni az anyagi vonzatát.
Joó Béláné: Én úgy tudom, hogy amikor a bucsui óvoda megszűnt, akkor Felsőcsatárral
kötöttek megállapodást.
Horváth Ádám: Ez egy lehetőség, ezt majd ők döntik el. A társulási megállapodások is
felmondhatók.
Osztrosits Tamásné elmondta, hogy 41 gyerek marad a tanév végével és 19 gyereket
irattak be, ebből egy séi.
A képviselők véleménye az volt, hogy ki kell számolni a várható normatívát egy
harmadik csoport indításának esetén a következő ülésre.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármesterek az ülést 18.30
órakor bezárták.
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