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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 29-én 16.00 órakor megtartott nyílt együttes ülésén
Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Kovács György polgármester
Csiszár József alpolgármester,
Dr. Csapó Tamás, Joó Béláné, Joó Imre képviselők (5 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
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 óvodavezető
Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy a toronyi héttagú testületből négy 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./
3./

A közösen fenntartott intézmények 2012. évi beszámolójának elfogadása
Ea.: polgármesterek
A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének elfogadása
Ea.: polgármesterek
Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármesterek

1./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Kovács György Torony Község polgármestere: A közösen fenntartott
intézményeink közül elsőként az általános iskola beszámolójának elfogadását javaslom.
Az iskola az idei évtől állami fenntartásban van, a tavalyi évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása viszont még a két önkormányzat feladata. A tavalyi évi
gazdálkodás során az iskola az előirányzatok szerint gazdálkodott, pénzmaradványa teljes
egészében felhasználásra került a 2012. évi kötelezettségek kiegyenlítésére, erről egy

elszámolás is készült, így a pénzmaradvány elvonásáról vagy meghagyásáról határozni
nem kell.
A képviselők részletesen áttekintették a számadatokat, majd a polgármester javasolta azt
az előterjesztés szerint elfogadni.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú szavazással (5 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
35/2013. (IV.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Általános Iskola 2012.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 69.471 e Ft kiadási
és 68.873 e Ft bevételi főösszeggel elfogadja. Az 598 e Ft pénzmaradvány
felhasználásáról szóló beszámolót 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
Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés
szerint.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
35/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Általános Iskola
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 69.471 e Ft
kiadási és 68.873 e Ft bevételi főösszeggel elfogadja. Az 598 e Ft pénzmaradvány
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
b.) Kovács György Torony Község polgármestere: A második a Csicsergő Óvoda
beszámolója. Az óvoda gazdálkodása során szintén az előirányzatokon belül maradt.
Pénzmaradványa keletkezett, amelyről majd dönteni kell. Az intézményvezető jelen van
az ülésen, szeretné kiegészíteni a beszámolót.
Mészáros Péterné óvodavezető elmondta, hogy amennyiben az önkormányzat a
pénzmaradványt nem vonja el, akkor ő több fejlesztés megvalósítását is tervezte ebből az
összegből. Elmondta, hogy új hátsó kapura, kerítésfestésre, kerítés lábazat javítására,
homokozó kiépítésére, udvari hulladéktároló beszerzésére, épületfal melletti kavicsozásra,
kisebb eszközök, játékok vásárlására, tuják beszerzésére fordítaná az összeg egy részét,
egy kisebb részét pedig a dolgozók részére szeretné cafeteria-juttatás formájában adni.
Dr Csapó Tamás: Az a véleményem, hogy azokat a fejlesztéseket, amik tényleg
fontosak, azokat az intézményvezető az önkormányzathoz terjessze elő és a megvalósítást
az önkormányzat vállalja fel. A pénzmaradványt az önkormányzat vonja el, abból ezek a
fejlesztések megvalósíthatók.

Horváth Ádám: Az a javaslatom, hogy az önkormányzatok külön-külön döntsenek az
arányos pénzmaradvány elvonásáról vagy intézménynél hagyásáról. A dozmati
önkormányzat részéről 10 db tuját az óvoda részére átad.
Kovács György: Mivel mindenhol megszorítások vannak, ezért a pénzmaradvány teljes
egészében az intézménynél hagyását nem támogatnám. A pénzmaradványból az
elmondottakat teljes egészében meg tudjuk valósítani úgy, hogy beszerezzük a szükséges
anyagokat és az önkormányzat elvégzi a szükséges munkát.
Joó Imre: A felsorolt javítások tekintetében szinten minden tételnél csak anyagköltség
kiadás lenne, a közmunkások a java részét meg tudná valósítani. Ha a beszerzéseket a
polgármester irányítja, akkor hatékonyabb lenne a beszerzés is.
Dr Csapó Tamás: Ezeket a munkákat célszerű lenne nyáron végezni, amikor a
gyerekeket nem zavarja.
Mészáros Péterné: Akkor a felsoroltak megvalósítását az önkormányzat vállalja. Ezen
kívül a pénzmaradványból a dolgozók béren kívüli juttatására az intézménynél marad-e
keret?
Dr Csapó Tamás: Én úgy gondolom, hogy a pénzmaradvány felét vonjuk el, és a
maradékot hagyjuk ott béren kívüli juttatásra és a szükséges fejlesztések megvalósítására.
Kovács György: Akkor ezt úgy gondolod, hogy a lakosságarányos pénzmaradványból
500 ezer forintot elvonunk és a maradékot otthagyjuk és abból minden fejlesztést meg kell
Joó Béláné: Én úgy gondolom, hogy egységesen kell az intézményeknél eljárni, a
hivatalnál elvontuk a pénzmaradványt, az óvodánál is vonjuk el. A fejlesztéseket pedig az
önkormányzat megoldja.
Joó Imre: A féléves beszámoló elfogadásakor mind a hivatal, mind az óvoda tekintetében
újra beszélünk a béren kívüli juttatásokról.
Kovács György: Akkor javaslom a beszámoló elfogadását és a pénzmaradvány elvonását
azzal, hogy a felsorolt kért fejlesztések megvalósítását az önkormányzat megoldja.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyszerű szótöbbséggel (4 igen 1 tartózkodás szavazat) a következő határozatot
hozta:
36/2013. (IV.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 29.561 e Ft kiadási és
28.237 e Ft bevételi főösszeggel elfogadja. Az intézmény pénzmaradványának a
településre jutó arányos részét a fenntartó elvonja, de abból az intézményvezető
kérésére az alábbi fejlesztéseket és beruházásokat az intézménynél megvalósítja: új
hátsó kapu, kerítésfestés, kerítéslábazat javítása, homokozó kiépítése, udvari
hulladéktároló, épületfal melletti kavicsozás, kisebb eszközök, játékok vásárlásra az
intézmény részére.
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 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint, a
pénzmaradvány településre eső részének elvonását, de egyúttal 35 ezer forint
gyermekprogramra költendő támogatás megállapítását.

A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
36/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 2012. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 29.561 e Ft kiadási és
28.237 e Ft bevételi főösszeggel elfogadja. Az intézmény pénzmaradványának a
településre jutó arányos részét a fenntartó elvonja, de abból 35 ezer forintot az
intézmény részére visszaad azzal, hogy az összeget a gyermekek részére szervezendő
program költségeire kell fordítani.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
c.) Kovács György Torony Község polgármestere: A Torony-Dozmat Körjegyzőség
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló is elkészült. Az intézménynek 437 ezer forint
pénzmaradványa keletkezett. A pénzeszközök év végén az önkormányzathoz kerültek,
mivel a körjegyzőség 2012. december 31-én megszűnt, a gazdálkodását is le kellett zárni,
január 1-től pedig az új közös hivatal költségvetése alapján gazdálkodik az intézmény. A
pénzmaradvány elvonását javaslom.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a hivatalban dolgozók jól végzik a munkájukat,
amennyiben a képviselő-testület megteremti a módját, ő szívesen adna a dolgozóknak
jutalmat.
Horváth Ádám Dozmat Község polgármestere véleménye az volt, hogy a fenntartó
önkormányzatok itt is önállóan dönthetnek a lakosságarányosan rájuk eső
pénzmaradványról. Ez a megoldás a későbbiekben is jó lesz, hiszen januártól már három
település az érintett.
Dr. Csapó Tamás: A hivatali dolgozók jó munkájáért a képviselő-testület mindenképpen
kifejezi köszönetét. Most egy új időszak kezdődött a hivatalt érintően, ezért most azt
tartom jó megoldásnak, hogy vonjuk el a pénzmaradványt, a későbbiekben majd másképp
is tudunk dönteni.
Joó Imre: Egyet tudok érteni azzal, amit a jegyző elmondott. A korábbi években erre
kisebb hangsúlyt helyeztünk, ez így most igazságosabb.
Kovács György ezt követően javasolta a beszámoló elfogadását és a pénzmaradvány
elvonását.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú szavazással (5 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
37/2013. (IV.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Torony-Dozmat Körjegyzőség
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 24.362 e Ft
kiadási és 24.362 e Ft bevételi főösszeggel elfogadja. Az intézmény
pénzmaradványának a településre jutó arányos részét a fenntartó elvonja.
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 ToronyDozmat Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az
előterjesztés szerint, a pénzmaradvány településre eső részének elvonását.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
37/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete Torony-Dozmat Körjegyzőség
2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéssel egyezően 24.362 e Ft
kiadási és 24.362 e Ft bevételi főösszeggel elfogadja. Az intézmény
pénzmaradványának a településre jutó arányos részét a fenntartó elvonja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: A Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal SZMSZ-ének elfogadása a következő napirendünk.
Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a
hivatal működésének részletesebb szabályait. A Megállapodás és az Alapító Okirat
alapján készült el. A szabályzatot a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
fogadják el. Ennek alapján készülnek el a további belső szabályzatok.
Joó Béláné: A dolgozókkal ez egyeztetve lett? A folyamatos ügyfélfogadásra gondolok.
Lakics Monika: A dolgozók részéről nem érkezett jelzés, hogy gondot okozna a
folyamatos ügyfélfogadás, január óta így működik a hivatal, eddig ebből nem volt
probléma.
Joó Imre: Egyetértek a jegyzővel, amikor nem volt ügyfélfogadás korábban, akkor is
jöttek az ügyfelek és akkor is elintézték az ügyeket az ügyintézők.
Dr Csapó Tamás: Ez a jegyző dolga, hogy meghatározza az ügyfélfogadás rendjét. A
dolgozók nem jelezték a felettesük felé, hogy problémájuk lenne.
A képviselők áttekintették az SZMSZ tartalmát, majd a polgármester javasolta annak
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú szavazással (5 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
38/2013. (IV.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéssel
egyezően 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
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását az
előterjesztés szerint.
A képviselők ezzel egyetértettek, kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot
követően Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
38/2013. (IV.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéssel
egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Kérdések, bejelentések, tájékoztatók:
Kovács György: Szeretném megragadni az alkalmat, hogy most együtt ülünk itt és
megköszönni Dankovics Norbertnek a munkáját, amit a toronyi összedőlt háznál végzett.
Egy fél napon keresztül az embereivel ingyen dolgozott ott. Köszönet illeti azért amit a
toronyi emberekért tett.
Joó Imre: Én pedig szeretnék gratulálni a dozmati polgármesternek a kialakított családok
erdeje megvalósításához. Nagyon jó kezdeményezés volt és a kivitelezés is nagyon jó.
Horváth Ádám megköszönte.
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