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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Jegyzőkönyve
Készült:

Ülés helye:
Jelen vannak:

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 13-án 18.00 órakor megtartott nyílt együttes ülésén
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Kovács György polgármester
Csiszár József alpolgármester,
Csercsics Antal, Dr. Csapó Tamás, Joó Béláné, Joó Imre, Rácz István
képviselők (7 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Osztrosits Tamás Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Vidos László Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
(jelenléti ív szerint) Hováth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester
Dankovics Norbert, Róka András képviselők (4 fő)
Egyéb meghívottak, résztvevők: Mészáros Péterné megbízott óvodavezető
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 három 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./
2./

A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása
Ea.: polgármester
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 Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének
megtárgyalására kerülne sor. A testületi ülésre meghívtuk az óvoda megbízott vezetőjét is,
akivel az elkészült költségvetés egyeztetése megtörtént. Ennek eredményeképpen több
javaslat is született, amelyek alapján most a végleges változatot kellene elfogadnunk.
Kérem a megbízott óvodavezetőt, hogy ismertesse a javaslatát.

Mészáros Péterné megköszönte a meghívást, majd elmondta a képviselőknek, hogy
intézményvezetőként az óvodában dolgozók részére cafeteria-juttatás biztosításához kér
800 e Ft keretet, ami a juttatás és a járulékok fedezete lenne. Véleménye szerint a
dolgozók megérdemelnék, hogy a munkájukat ilyen módon elismerjék.
Kovács György polgármester elmondta, hogy az elkészült tervezet tartalmazza a
dolgozók részére havi 8.000,- Ft összegű Erzsébet-utalvány fedezetét, továbbá a
pedagógusok részére a minőségi munkavégzésért járó pótlékot és a továbbképzési
támogatás összegét. A cafeteria-keret ezen felül lenne még.
Mészáros Péterné elmondta, hogy a kiadások tervezése során a realitásokból indultak ki.
Részletesen ismertette az egyes előirányzatok tartalmát.
Joó Imre: Úgy látom, hogy idén több az állami támogatás, mint tavaly volt. Eszerint az
önkormányzatoknak kevesebbet kell hozzátenni, mint tavaly. Azt még nem látjuk, hogy
az önkormányzat költségvetése hogyan jön össze, de én javaslom, hogy fogadjuk el az
intézményvezető kérését és biztosítsuk a cafeteria-keretet.
Horváth Ádám Dozmat Község polgármestere: Az tény, hogy nőtt az állami bevétel, de
alaposan meg kell nézni a kiadásokat, mivel az önkormányzatok bevételei is
nagymértékben csökkentek. Annak ellenére, hogy feladatfinanszírozás valósul meg, így is
nem kevés pénzt kell hozzátenni a működés biztosításához. Mindezeket figyelembe véve
kell döntést hozni. Más településeken is eléggé problémás az intézmények finanszírozása
emiatt. Úgy gondoljuk, hogy nincs vita közöttünk abban, hogy a dolgozók
megérdemelnék a juttatásokat, de a képviselő-testületnek a teljes települési költségvetést
kell nézniük. A javaslatunk az lenne, hogy a cafeteria-keret nélkül fogadjuk el a
költségvetést. Más önkormányzatok semmilyen plusz juttatást nem adnak, ehhez képest
nálunk a 8 e Ft/hó Erzsébet-utalvány már emelés az előző évi 5 e Ft/hó összeghez képest.
Emellett a dologi kiadások tavalyi szinten történő meghatározását javaslom, mivel
rezsicsökkenés várható az idei évben. Ez a harmadik változata a költségvetésnek. Ennek
alapján az intézményi költségvetés 2013. évi főösszege 27.883 e Ft lenne.
Dr Csapó Tamás: Ez nagyon nehéz döntés. Egyrészről tanárként azt javasolnám, hogy a
magasabb összegű juttatást fogadjuk el, de képviselőként nem biztos, hogy ezt kell
mondanom. Az óvoda nincs rossz helyzetben. Van étkezési hozzájárulás, egyéb
juttatások. Máshol már nagyon régóta csak a törvényben meghatározott kötelezően
adandó juttatás van. Igy én az alacsonyabb összegű változatot fogom támogatni. Várjuk
ki, hogy az idei év hogy alakul, ha nem lesz gond, jövőre én mindenképpen támogatni
fogom, de az idén még nem.
Róka András: Akkor ezek szerint 8 e Ft/hó Erzsébet utalvány a javaslatban benne van, a
cafeteria ezen felül lenne, ami SZÉP kártya lenne?
Kovács György: Igen, a jelenlegi javaslat szerint a 8 e Ft/hó Erzsébet utalvány maradna,
de ezen felül cafeteria juttatásra további keret nem lenne. A dologi kiadások esetében, ha
a tavalyi szinten maradna, ezt félévkor még mindig tudjuk korrigálni, ha úgy látjuk, hogy
nem elég az összeg.
Mészáros Péterné: Az élelmiszer beszerzésnél viszont kérem, hogy hagyjuk meg a
tervezett összeget, mivel az az adagok, a gyermeklétszám és az étkezési napok alapján lett
kiszámolva. Ez reális számolás.
Rácz István: Örülök, hogy takarékos személettel gondolkodunk, remélem, hogy máshol
is ilyen takarékosan lesznek meghatározva a kiadások. Jó lenne, ha megadhatnánk a plusz
juttatásokat, fáj a szívem, hogy meg kell szorítani a dolgokat.
Róka András: Olyan kompromisszumot javaslok, hogy a cafeteria juttatás 1/3-át hagyjuk
meg.
Dr Csapó Tamás: Én azt javaslom, hogy a dologi kiadásokat a tavalyihoz mérten 5 %-al
emeljük meg de a cafeteria juttatás ne legyen.

Ezzel a képviselők egyetértettek. Ezt követően Kovács György polgármester javasolta a
toronyi képviselő-testületnek a Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének 27.883 e Ft
főösszeggel történő elfogadását, amely alapján Torony Község Önkormányzata az
intézmény fenntartásához az állami normatíván kívül 96,1 e Ft/gyermek, összesen 4.228,4
e Ft összegű hozzájárulást fizet 2013. évre.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyszerű szótöbbséggel (4 igen 1 nem 2 tartózkodás szavazat) a következő
határozatot hozta:
9/2013. (II.13.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 2013. évi
költségvetését az előterjesztéssel egyezően 27.883 e Ft főösszeggel elfogadja. Torony
Község Önkormányzata a közös fenntartású intézmény fenntartásához 2013. évben
gyermekenként 96.100,- Ft/fő/év hozzájárulást fizet.
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 Csicsergő
Óvoda 2013. évi költségvetésének 27.883 e Ft főösszeggel történő elfogadását, amely
alapján Dozmat Község Önkormányzata az intézmény fenntartásához az állami
normatíván kívül 96,1 e Ft/gyermek, összesen 480,5 e Ft összegű hozzájárulást fizet 2013.
évre.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszerű szótöbbséggel (3
igen 1 nem szavazat) a következő határozatot hozta:
5/2013. (II.13.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 2013. évi
költségvetését az előterjesztéssel egyezően 27.883 e Ft főösszeggel elfogadja. Dozmat
Község Önkormányzata a közös fenntartású intézmény fenntartásához 2013. évben
gyermekenként 96.100,- Ft/fő/év hozzájárulást fizet.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Joó Imre: Annyit tennék még hozzá a szavazás után, hogy már csak egy intézményünk
maradt, segíteni kellene. Az az összeg, amit most nem adtunk oda az el fog folyni máshol,
másra.
Horváth Ádám: Sajnos látni kell, hogy a fő irány az, hogy mindenhol meg kell szorítani,
mert ez a finanszírozási mód oda vezet, hogy helyi szinten növelni kell az adóztatást, mert
óriási pénzmegvonás történt az önkormányzati szektorban. A polgármesterek dolga, hogy
igyekezzenek lobbizni azért, hogy ez a finanszírozási mód más irányba változzon. Én azt
támogatom, hogy ahol lehet spóroljunk ahelyett, hogy a lakosságra plusz terheket rójunk.
Az összes önkormányzat most ilyen problémákkal küszködik.

Joó Imre: Erről csak az a véleményem, hogy a polgármesterek akkor sem lobbiztak,
amikor a hivatalból a járásba átkerülő dolgozók helyben tartásáért kellett volna lobbizni.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármesterek az ülést 19.00
órakor bezárták.
kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Kovács György
Torony Község polgármestere
Horváth Ádám
Dozmat Község polgármestere

Kimutatás
a 2013.02.13-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a kihirdetés
napja szerepel)

A rendelet címe

A határozat száma

TORONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

9/2013. (II.13.) számú határozat

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1.

5/2013. (II.13.) számú határozat

A rendelet
hatályba lépése

Módosított rendelet címe, száma

Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma
Kód

Kód

