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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 29-én 17.30 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 képviselők (6 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
Dankovics Norbert, Róka András képviselők (3 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./

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

2./

A Toronyi Csicsergő Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása
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 vezetőjét is, akivel az

elkészült költségvetés egyeztetése megtörtént. Kérem amennyiben szeretné kiegészíteni a
kiküldött anyagot tegye meg.
Mészáros Péterné óvodavezető 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 (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
9/2014. (I.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2013. évi módosított költségvetését az előterjesztéssel egyezően 30.051 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 30.051 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:
1/2014. (I.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2013. évi módosított költségvetését az előterjesztéssel egyezően 30.051 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 2014. évi költségvetésének
elfogadására kerülne sor. Az intézményvezetővel az elkészült költségvetés egyeztetése
megtörtént. Amennyiben szeretné kiegészíteni az anyagot, tegye meg.
Mészáros Péterné óvodavezető elmondta, hogy az elkészült költségvetés alapján a
bevételi oldalon az állami támogatás összegével számoltak, a kiadási oldalt ennek
megfelelően állították össze. A bevételek fedezik a kiadásokat, így az
önkormányzatoknak nem kell az intézmény fenntartásához hozzájárulni.
Joó Imre megjegyezte, hogy szokatlan helyzet, hogy az intézményi költségvetés
elfogadásakor nincs min vitatkozni. Korábbi években akár 5-10 ezer forintos tételeken is
folyt vita. Az önkormányzatok kezéből lassan teljesen kikerülnek az intézmények, a

döntések, helyben egyre kevesebb a beleszólás lehetősége. Az viszont nagyon jó, hogy az
állam teljes egészében fedezi az intézmény fenntartásának költségeit.
Horváth Ádám Dozmat Község Polgármestere elmondta, hogy úgy gondolja, hogy
innentől kezdve sokkal nagyobb az intézményvezető felelőssége az intézmény
működésében, gazdálkodásában. Annyi kérése lenne, hogy mivel az óvoda költségvetése
most jóval magasabb, mint korábban volt, ezért szeretné, ha a többletből a gyermekek
részére is jutna.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
10/2014. (I.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2014. évi költségvetését az előterjesztéssel egyezően 33.819 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 2014. évi költségvetésének 33.819 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:
2/2014. (I.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Csicsergő Óvoda
2014. évi költségvetését az előterjesztéssel egyezően 33.819 e Ft főösszeggel elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3./ napirendi pont megtárgyalása:
Kovács György Torony Község polgármestere: Dr Csapó Tamás jelezte, hogy szeretne
hozzászólni. Tessék Tamás.
Dr Csapó Tamás: Szeretném megkérdezni az intézményvezetőt, hogy korábban szó esett
arról, hogy megfontolandó lenne egy újabb csoport indításának lehetősége. Most mi a
helyzet a létszámmal, még mindig fennáll ez a helyzet?
Mészáros Péterné elmondta, hogy a beiratkozáskor tud erre pontos választ adni. Ahhoz
képest, amikor ez a kérdés felmerült, a jogszabály megváltozott, a kötelező beiratkozás
határidejét most kitolták 2015. szeptemberre, így jelenleg még nem aktuális ez a
probléma.
Kovács György Torony Község polgármestere: Egy dologról kellene még döntenünk.
A Vas Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által a 2014/2015. tanévre kiadott
általános iskolai körzethatárok kialakítása alapján a Toronyi Általános Iskola felvételi
körzethatárába Torony és Dozmat Községek tartoznak. Ez korábban is így volt, javaslom
ezt elfogadni.

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Torony Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta:
11/2014. (I.29.) számú határozat:
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Vas Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya javaslata alapján, hogy a Toronyi Általános
Iskola (9791 Torony, Petőfi Sándor u. 2.) beiskolázási körzetébe Torony és Dozmat
települések tartoznak.
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
beiskolázási körzet 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:
3/2014. (I.29.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Vas Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya javaslata alapján, hogy a Toronyi Általános
Iskola (9791 Torony, Petőfi Sándor u. 2.) beiskolázási körzetébe Torony és Dozmat
települések tartoznak.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Mészáros Péterné: A korábbi döntés esetében az óvodába is csak Toronyi és Dozmati
gyermekeket veszünk fel, más településről csak akkor, ha a létszám nincs teljesen
betöltve. Eszerint amennyiben van még férőhely, akkor felvehetünk más településről is
gyermeket, ekkor viszont előfordulhat, hogy egy korábban más településről felvett
gyermek miatt egy Toronyi vagy Dozmati gyermeket nem lehet majd felvenni. Ebben az
esetben akkor hogyan járjak el.
A képviselők véleménye az volt, hogy ezt intézményvezetői hatáskörben kell megoldani
a korábbi képviselő-testületi határozat figyelembevételével.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármesterek az ülést 18.00
órakor bezárták.
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