TORONY KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Torony, Dozmat képviselőtestületének 2015. január 28-án megtartott közös testületi
ülésén
Helye: Torony Község Önkormányzata (9791 Torony, Rohonczi u. 6.)
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
Kovács György: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent
Dozmat képviselő-testületéből 4 fő, Torony képviselő-testületéből 7 fő, így
az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Toronyi Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetése
2. Döntés magasabb óvodai csoportlétszám engedélyezéséről
3. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Toronyi Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetése
Kovács György: Ismertette, hogy az óvodavezetővel való egyeztetést követően elkészült az
óvoda 2015. évi költségvetésének tervezete, melynek számszaki és írásbeli
előterjesztését minden képviselő kézhez kapta. A költségvetésből kiemelte,
hogy az óvoda 2015. évi költségvetéséhez szükséges az állami támogatás
kiegészítése a fenntartó önkormányzatok által, melynek összege 2.507 eFt.
Ez abból adódik, hogy az intézményben az étkezési tevékenységhez
kapcsolódó alkalmazott bértámogatását csak abban az esetben biztosítja az
állam, amennyiben saját konyhával rendelkezik az intézmény. Az óvoda
viszont vásárolt szolgáltatás útján látja el az étkezést, vagyis az
intézményben melegítő konyhát működtet. Ezáltal a konyhán dolgozó
kisegítő alkalmazott bérét és járulékát a fenntartó önkormányzatoknak kell
biztosítania.
Joó Béláné: Sérelmezte, hogy a toronyi képviselő-testületnek a tavalyi év folyamán az
intézményvezető nem számolt be az óvodapedagógus felvételekről, státuszok
betöltéséről. Véleménye szerint a döntést nehezíti, hogy a toronyi képviselőtestület még ezt követően tárgyalja a 2015. évi költségvetését, amelynek
sarokszámait sem ismerik a képviselők. Megkérdezte továbbá, hogy a saját
konyha működését nem lehetne-e visszaállítani az intézményben.
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Mészáros Péterné óvodavezető: Véleménye szerint az előterjesztett költségvetés az
egyeztetések szerint készült el, pontos, részletes munkának tartja. A
tavalyi évben a fenntartó önkormányzatnak a működéshez nem kellett
hozzájárulniuk, mivel a 2014. évi költségvetéshez az állami támogatást
az intézmény 5,6 fő óvodapedagógus bértámogatására adta, az
intézményben azonban 4 fő óvodapedagógus dolgozott. A korábbi
jegyző indítványára felvételre került egy fő óvodapedagógus, de előtte
helyettesítésekre volt szükség, melynek szintén voltak bérköltségei.
Elismerte, hogy mulasztott abban, hogy a munkaerő-felvételről a
testületet nem tájékoztatta. A felvételre nyáron került sor és így 5 fő
óvodapedagógussal a jogszabályoknak megfelelő működés lett
biztosítva az intézményben. Kiemelte, hogy a konyhai alkalmazott
foglalkoztatására elengedhetetlenül szükséges, mivel ő látja el a 60 fős
gyermek étkeztetéséhez, a tízórai, uzsonna elkészítését, az élelmezési
napló vezetését, az élelmezésvezetői feladatokat. Véleménye szerint a
saját konyha visszaállítása komoly költségeket jelentene az
önkormányzatok számára, gondolt itt a HACCP rendszer biztosítása,
kiépítése,
az
aktuális
jogszabályoknak
való
megfelelés.
Kihangsúlyozta, hogy véleménye szerint az intézményben takarékos,
ésszerű gazdálkodás folyik, és a gyermekek szükségleteinek
kielégítése, a magas színvonalú óvodai nevelés biztosítása kiemelt
feladat és cél. Kérte az testületeket fogadják el az óvoda 2015. évi
költségvetését.
Horváth Ádám: Elmondta, hogy a dozmati költségvetési tervezetet ismerve az önkormányzat
összesen 1,1 M Ft állami támogatást kap, mivel nagyobb összegű támogatást
elvontak az önkormányzattól. Eszerint kellene ellátnia a kötelező feladatait,
amelyben a fenti állami támogatás összege csak a település éves közvilágítási
költségét fedezi. Kiemelte, hogy nem a dozmati önkormányzat által fizetendő
88 eFt összegű támogatás mértékéről beszél, hanem az elvekről, miszerint
olyan gazdálkodást kellene fizetni, olyan intézményi működést kellene
biztosítani, hogy az óvoda költségvetését az állam által biztosított támogatás
összege fedezze. Fentiek alapján javasolta az óvoda költségvetésének
előterjesztés szerinti elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az
önkormányzatok által történő intézményfinanszírozásra 2015. június 30.
napjáig ne kerüljön sor. Indítványozta az óvoda I. félévi működésének
felülvizsgálatát és aszerint az intézmény költségvetésének, azon belül
intézményfinanszírozásának módosítását.
Kovács György: Indítványozta a dozmati polgármester javaslatának elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
1/2015. (I.28.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2015.
évi költségvetését az alábbi kiegészítésekkel:
 A fenntartó önkormányzatok 2015. június 30. napjáig (I. félévben) az intézmény
költségvetéséhez önkormányzati támogatást nem biztosít, az állami támogatást
nem egészíti ki.
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A fenntartó önkormányzatok az óvoda I. félévi költségvetési gazdálkodásának
felülvizsgálatát követően módosítja az intézmény költségvetését, a fenntartó
önkormányzatok
támogatásának
mértékét, az intézményfinanszírozás
ütemezését.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Indítványozta az előterjesztés szerint az óvoda költségvetésének elfogadását
a kiegészítésekkel együtt.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
1/2015. (I.28.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2015.
évi költségvetését az alábbi kiegészítésekkel:
 A fenntartó önkormányzatok 2015. június 30. napjáig (I. félévben) az intézmény
költségvetéséhez önkormányzati támogatást nem biztosít, az állami támogatást
nem egészíti ki.
 A fenntartó önkormányzatok az óvoda I. félévi költségvetési gazdálkodásának
felülvizsgálatát követően módosítja az intézmény költségvetését, a fenntartó
önkormányzatok
támogatásának
mértékét, az intézményfinanszírozás
ütemezését.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
II.napirendi pont
Döntés magasabb óvodai csoportlétszám engedélyezéséről
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. számú melléklete
értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám 25 fő.
Azonban ugyanezen törvény 25.§. (7) bekezdése értelmében Az óvodai
csoportra, megállapított maximális létszám a fenntartó engedélyével
legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított
osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során
az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. Az óvodavezető
tájékoztatása szerint az intézmény létszáma a két csoportban az 50 főt
meghaladja, emiatt kérte a fenntartók engedélyét, hogy a csoport maximális
létszámát 30 főben határozza meg. Elmondta, hogy ugyanezen jogszabály
alapján tovább növelhető a gyermeklétszám függetlenül az indított
osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Mészáros Péterné óvodavezető: Véleménye szerint meg kellene vizsgálni, hogy egy
harmadik csoport elindulhatna-e az intézménybe. Ismertette, hogy néhány

3

sajátos nevelésű gyermek felvételéről is tájékozódtak szülők, akik után az
intézmény valóban nagyobb állami támogatást kapna, azonban kötelező
fejlesztést (logopédus, gyógypedagógus…stb.) kell számára biztosítani.
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a harmadik csoport elindulásához több követelmény is
tartozik pl. pedagógiai asszisztens, 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka
alkalmazása, amelyhez komolya anyagi feltételeket is biztosítania kell.
Hiszen az állami támogatás mértékét meghatározza a foglalkoztatott
óvodapedagógusok bére, az óvodai gyermeklétszám. Fentiek alapján
kérte az óvodavezetőt, hogy a döntés előkészítéseként – a leendő
óvodások szüleivel való egyeztetés segítségével – próbálja megbecsülni,
meghatározni, hogy a következő három nevelési évben milyen
gyermeklétszám várható. Előzetes számítások alapján, véleménye szerint
a 70-75 fős gyermeklétszámot kellene biztosítani, hogy az intézmény
működését az állami támogatás fedezze. Igéretet tett arra, hogy
felülvizsgálja, hogy a maximális létszám további túllépésre milyen jogi
lehetőségek vannak.
Horváth Ádám: Egyetértett azzal, hogy vizsgálják felül a harmadik csoport elindításának
feltételeit, továbbá a családi napközi lehetőségét is meg kellene vizsgálni.
Kovács György: Indítványozta, hogy a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
engedélyezzék a köznevelési törvény 25.§. (7) bekezdése alapján, hogy a
Toronyi Csicsergő Óvoda csoportjaira megállapított maximális
létszámot, azaz a 25 főt, az intézmény legfeljebb húsz százalékkal
átlépheti, azaz 60 fő felvétele engedélyezhető az intézményben. Kérte az
indítvány elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
2/2015. (I.28.) számú határozata:
A képviselő-testület engedélyezi a köznevelési törvény 25.§. (7) bekezdése alapján, hogy
a Toronyi Csicsergő Óvoda csoportjaira megállapított maximális létszámot, azaz a 25
főt, az intézmény legfeljebb húsz százalékkal átlépheti, azaz 60 fő felvétele
engedélyezhető az intézményben. Továbbá ugyanezen jogszabály alapján tovább
növelhető a gyermeklétszám függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor
is, ha a nevelési év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Indítványozta az óvoda maximális létszámának átlépését az intézmény
számára.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
2/2015. (I.28.) számú határozata:
A képviselő-testület engedélyezi a köznevelési törvény 25.§. (7) bekezdése alapján, hogy
a Toronyi Csicsergő Óvoda csoportjaira megállapított maximális létszámot, azaz a 25
főt, az intézmény legfeljebb húsz százalékkal átlépheti, azaz 60 fő felvétele
engedélyezhető az intézményben. Továbbá ugyanezen jogszabály alapján tovább
növelhető a gyermeklétszám függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor
is, ha a nevelési év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Kovács György: Több hozzászólás, javaslat nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Ádám
Dozmat község polgármestere

Kovács György
Torony község polgármestere

Horváth Eszter
jegyző
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