TORONY KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Torony, Dozmat képviselő-testületének 2016. február 03-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 2016. évi költségvetése
Előterjesztő: Kovács György polgármester, Horváth Eszter jegyző
2. Döntés magasabb óvodai csoportlétszám engedélyezéséről
Előterjesztő: Kovács György polgármester
3. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése
Kovács György: Ismertette, hogy az óvodavezetővel való egyeztetést követően elkészült az
óvoda 2016. évi költségvetésének tervezete, melynek számszaki és írásbeli
előterjesztését minden képviselő kézhez kapta. Kiemelte, hogy a kiadási
költségeket megemeli a konyhai kisegítő nyugdíjazásához kapcsolódó
juttatások és járulékainak költsége. Továbbá 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.
Mészáros Péterné óvodavezető: Véleménye szerint az előterjesztett költségvetés az
egyeztetések szerint készült el, pontos, részletes munkának tartja.
Kiemelte, hogy a konyhai alkalmazott nyugdíjazásával kapcsolatos
költségek csak ezt az évet érintő, rendkívüli költségek, azonban ezek
kifizetése a munkáltató kötelezettsége. Kihangsúlyozta, hogy
szeptembertől mindenképpen szükséges egy konyhai alkalmazott
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foglalkoztatása, mivel ő látja el a 60 fős gyermek étkeztetéséhez, a
tízórai, uzsonna elkészítését, az élelmezési napló vezetését, az
élelmezésvezetői feladatokat. Megjegyezte, hogy a tavaly év
szeptemberében hatályba lépett élelmezési jogszabályok végrehajtása,
nagy terhet jelent az óvoda számára, amelynek munkáját akár egy 4
órás élelmezésvezető is elláthatná. Kérte az testületeket fogadják el az
óvoda 2016. évi költségvetését.
Horváth Ádám: Elmondta, hogy a dozmati költségvetési tervezetet ismerve az önkormányzat
összesen 600 eFt állami támogatást kap, mivel nagyobb összegű támogatást
elvontak az önkormányzattól. Kihangsúlyozta, hogy a feladatalapú
finanszírozás rendszerére való áttérés alapja, hogy az intézmények a
működésükre kapott állami támogatásból működjenek, mert az
önkormányzatok nem tudják kiegészíteni működési költségeiket. Kiemelte,
hogy nem a dozmati önkormányzat által fizetendő 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. Ebben a kérdésben
Torony község képviselő-testületének kell döntenie, hiszen nagyobb
mértékben a hiány pótlása az ő feladata.
Joó Béláné: Elmondta, hogy ugyanez a kérdés – miszerint a konyhai kisegítő bértámogatást
nem kap – felmerült már a tavalyi évben is, azonban nem tért vissza rá a
képviselő-testület. Most nyugdíjazás miatt a munkakör megüresedik és
javasolja, hogy gondolja át a testület, hogy betölti-e ezt az állást.
Mészáros Péterné óvodavezető: Kihangsúlyozta, hogy május 31. napjával megüresedik az
állás és a költségvetésben csak szeptembertől került tervezésre az új dolgozó
munkabére és járuléka. A nyári időszakot így is az óvoda megpróbálja
megoldani nélküle. Továbbra is kihangsúlyozta, hogy a 60 gyermeknek a
tízórai, uzsonna elkészítésében, az ebéd tálalásában szükség van a konyhai
kisegítő munkájára. Továbbá kihangsúlyozta, hogy a jogszabályi feltételek
szerint legalább 4 órában egy élelmezésvezető – szakember – felvétele
mindenképpen szükséges lenne. Az óvoda zavartalan működéséhez, a
jogszabályok betartásához elengedhetetlen a megüresedett munkakör
betöltése, és ehhez kérte a képviselő-testületek segítségét. Elmondta, hogy
amennyiben nem töltheti be az állást, akkor pedig az étkeztetésen kell
változtatni, miszerint a tízórai és az uzsonna készítése ne az óvoda feladata
legyen, hanem a szolgáltató lássa el mindhárom étkezés biztosítását.
Kovács György: Indítványozta, hogy a képviselő-testületek vizsgálják felül az óvodai
étkeztetés formáját, működését. Kérjenek ajánlatot vendéglátó
egységektől arra vonatkozóan, hogy mindhárom étkezési formát vásárolt
szolgáltatás keretében vállalkozó lássa el a 2016/2017. nevelési évtől.
Kérte az indítvány elfogadását.
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Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
1/2016. (II.03.) számú határozata:
A képviselő-testület döntése értelmében felülvizsgálja a Toronyi Csicsergő Óvoda
intézményében az óvodai étkeztetés formáját, működését, a meglévő vállalkozási
szerződését. A képviselő-testület döntött abban, hogy árajánlatot kér legalább 3
vállalkozástól a Toronyi Csicsergő Óvoda teljes körű gyermekétkeztetési
szolgáltatásának (tízórai, ebéd, uzsonna) ellátására vonatkozóan a 2016/2017. nevelési
évre vonatkozóan.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Indítványozta, hogy a képviselő-testületek vizsgálják felül az óvodai
étkeztetés formáját, működését. Kérjenek ajánlatot vendéglátó egységektől
arra vonatkozóan, hogy mindhárom étkezési formát vásárolt szolgáltatás
keretében vállalkozó lássa el a 2016/2017. nevelési évtől. Kérte az
indítvány elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
1/2016. (II.03.) számú határozata:
A képviselő-testület döntése értelmében felülvizsgálja a Toronyi Csicsergő Óvoda
intézményében az óvodai étkeztetés formáját, működését, a meglévő vállalkozási
szerződését. A képviselő-testület döntött abban, hogy árajánlatot kér legalább 3
vállalkozástól a Toronyi Csicsergő Óvoda teljes körű gyermekétkeztetési
szolgáltatásának (tízórai, ebéd, uzsonna) ellátására vonatkozóan a 2016/2017. nevelési
évre vonatkozóan.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Kovács György: Javasolta továbbá, hogy fentiek alapján 2016. június 1-jétől az óvodában a
konyhai kisegítő állás ne kerüljön betöltésre és az ehhez kapcsolódóan
tervezett személyi juttatások és járulékok kiadási összegével csökkentsék,
illetve módosítsák az ülésre előterjesztett 2016. évi költségvetési tervét.
Kérte az indítvány elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
2/2016. (II.03.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy 2016. június 1. napjától a Toronyi Csicsergő
Óvoda intézményében a konyhai kisegítő munkakör nem tölthető be az intézményben
lévő gyermekétkezési forma, működés felülvizsgálatának lezárását követő képviselő-
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testületi döntésig. A képviselő-testület a Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi
előterjesztett költségvetését módosítja, csökkenti a munkakörre vonatkozóan
betervezett személyi juttatások és kiadások összegével (491.490.-Ft).
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Javasolta továbbá, hogy fentiek alapján 2016. június 1-jétől az óvodában a
konyhai kisegítő állás ne kerüljön betöltésre és az ehhez kapcsolódóan
tervezett személyi juttatások és járulékok kiadási összegével csökkentsék,
illetve módosítsák az ülésre előterjesztett 2016. évi költségvetési tervét.
Kérte az indítvány elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
2/2016. (II.03.) számú határozata:
A képviselő-testület döntött abban, hogy 2016. június 1. napjától a Toronyi Csicsergő
Óvoda intézményében a konyhai kisegítő munkakör nem tölthető be az intézményben
lévő gyermekétkezési forma, működés felülvizsgálatának lezárását követő képviselőtestületi döntésig. A képviselő-testület a Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi
előterjesztett költségvetését módosítja, csökkenti a munkakörre vonatkozóan
betervezett személyi juttatások és kiadások összegével (491.490.-Ft).
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
Kovács György: Fenti határozat általi módosítással javasolta az előterjesztés szerint a
Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetésének elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
3/2016. (II.03.) számú határozata:
A képviselő-testület a módosított előterjesztés szerint 40.821.989 Ft bevételi és kiadási
főösszeggel elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetését.
Megállapította, hogy az intézményfenntartó önkormányzatok az alábbi hozzájárulást
biztosítják az óvoda 2016. évi működéséhez:
 Torony Község Önkormányzata:
1.070.675.-Ft
 Dozmat Község Önkormányzata:
79.309.-Ft.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Fenti határozat általi módosítással javasolta az előterjesztés szerint a
Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetésének elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
3/2016. (II.03.) számú határozata:
A képviselő-testület a módosított előterjesztés szerint 40.821.989 Ft bevételi és kiadási
főösszeggel elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetését.
Megállapította, hogy az intézményfenntartó önkormányzatok az alábbi hozzájárulást
biztosítják az óvoda 2016. évi működéséhez:
 Torony Község Önkormányzata:
1.070.675.-Ft
 Dozmat Község Önkormányzata:
79.309.-Ft.
(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.
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
4/2016. (II.03.) 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
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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, 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.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
4/2016. (II.03.) 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

6

