TORONY KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Torony, Dozmat képviselő-testületének 2017. január 31-én 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 3 fő, Torony képviselő-testületéből 7 fő, így
az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Kovács György polgármester, Horváth Eszter jegyző
2. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetése
Kovács György: Ismertette, hogy az óvodavezetővel való egyeztetést követően elkészült az
óvoda 2017. évi költségvetésének tervezete, melynek számszaki és írásbeli
előterjesztését minden képviselő kézhez kapta. Kiemelte, hogy a kiadási
költségeket megemeli a két alkalmazott jubileumi jutalmához kapcsolódó
juttatások és járulékainak költsége. Ezáltal ezt a kiadást 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 jubileummal kapcsolatos költségek csak ezt az évet
érintő, rendkívüli költségek, azonban ezek kifizetése a munkáltató
kötelezettsége. Ismertette, hogy egy óvodapedagógus hosszabb idejű
táppénzen van és azt követően szülési szabadságra kerül, akinek
helyettesítéséhez óvodapedagógust szükséges felvenni. Jelenleg
helyettesítését a meglévő állomány próbálja megoldani, amely nagy
terhet ró az intézményre. Kérte az testületeket fogadják el az óvoda
2017. évi költségvetését.
Horváth Ádám: 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
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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.
Kovács György: Indítványozta az előterjesztés szerint a Toronyi Csicsergő Óvoda 2017.
évi költségvetésének elfogadását.
Torony Község képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
1/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint 41.660.950 Ft bevételi és kiadási főösszeggel
elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetését. Megállapította, hogy az
intézményfenntartó önkormányzatok az alábbi hozzájárulást biztosítják az óvoda 2017.
évi működéséhez:
 Torony Község Önkormányzata:
1.656.586.-Ft
 Dozmat Község Önkormányzata:
122.712.-Ft.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Javasolta az előterjesztés szerint a Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi
költségvetésének elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
22/2017. (I.31.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint 41.660.950 Ft bevételi és kiadási főösszeggel
elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetését. Megállapította, hogy az
intézményfenntartó önkormányzatok az alábbi hozzájárulást biztosítják az óvoda 2017.
évi működéséhez:
 Torony Község Önkormányzata:
1.656.586.-Ft
 Dozmat Község Önkormányzata:
122.712.-Ft.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
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II.napirendi pont
Egyebek
Horváth Ádám: Javasolta, hogy vizsgálják felül, hogy költségmegtakarítás céljából az
intézmény energetikai fejlesztését valamely pályázat útján nem lehetne-e
megvalósítani. A tapasztalatok szerint ezek a pályázatok 100%-os
támogatottságúak, 70-80%-os megtakarítást eredményeznek. Önrészt nem
kell vállalni az önkormányzatoknak és a megtakarítással elősegíthető
lenne, hogy az óvoda működéséhez az állami támogatáson felül az
önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk.
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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