TORONY KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Torony, Dozmat képviselő-testületének 2018. február 08-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 3 fő, Torony képviselő-testületéből 5 fő, így
az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok elfogadását.
Napirendi pontok:

1. Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetése
Előterjesztő: Kovács György polgármester, Horváth Eszter jegyző
2. Az intézmény nyári zárási időpontjának engedélyezése
Előterjesztő: Mészáros Péterné óvodavezető
3. Egyebek
A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetése
Kovács György: Ismertette, hogy az óvodavezetővel való egyeztetést követően elkészült az
óvoda 2018. évi költségvetésének tervezete, melynek számszaki és írásbeli
előterjesztését minden képviselő kézhez kapta. Kiemelte, hogy az idei
költségvetési tervben az állami támogatás fedezi az intézmény kiadásait,
így az önkormányzatoknak hozzájárulást nem kell biztosítania az
intézménynek.
Mészáros Péterné óvodavezető: Véleménye szerint az előterjesztett költségvetés az
egyeztetések szerint készült el, pontos, részletes munkának tartja.
Elmondta, hogy véleménye szerint csökkent a gyermekétkeztetés
állami támogatása, továbbá a tavalyi évhez képest a dologi kiadások
200 eFt összeggel csökkentve kerültek tervezésre. Takarékos,
megfontolt gazdálkodással próbálnak a költségvetésükbe beleférni.
Kérte az testületeket fogadják el az óvoda 2018. évi költségvetését.
Kovács György: Javasolta az előterjesztés szerint a Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi
költségvetésének elfogadását.
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Torony Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
…/2018. (II.08.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint 37.834.066 Ft bevételi és kiadási főösszeggel
elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetését.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Javasolta az előterjesztés szerint a Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi
költségvetésének elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
/2018. (II.08.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint 37.834.066 Ft bevételi és kiadási főösszeggel
elfogadta a Toronyi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetését.
(A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
II.napirendi pont
Az intézmény nyári zárási időpontjának engedélyezése
Mészáros Péterné: Ismertette, hogy az intézmény munkaterv összeállítása alapján a 2018. évi
intézményi zárást 2018. július 23. napjától 2018. augusztus 27. napjáig
tervezi. Elmondta, hogy az 5 hét zárás szükséges, mivel az
óvodapedagógusoknak a szabadságkiadását így tudja megoldani. Kérte
fenti időpont testületek általi jóváhagyását
Horváth Eszter: Indítványozta az óvodavezetőnél, hogy a Felsőcsatári Óvoda-Cuvarnica
intézményével vegye fel a kapcsolatot. Egyeztessen a két intézmény a
nyári zárásról, hogy a szülőknek – akik nem tudják megoldani ezt a teljes
nyári zárást – biztosítani tudja az intézmény egy másik intézményben a
lehetőséget a nyári zárás alatt. Ezen kívül kérte, hogy a szülőket fenti
nyári zárásról haladéktalanul tájékoztassák és vizsgálják felül, hogy
minden szülők ezen időszak alatt meg tudja-e oldani a gyermekének
felügyeletét. Javasolta, hogy egyenként a szülők aláírásukkal erősítsék
meg, hogy a tájékoztatást megkapták. Továbbá nyilatkozzanak arról,
hogy ezen időszak alatt meg tudják-e oldani a gyermekfelügyeletet, vagy
sem.
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Kovács György: Egyetértett a jegyző hozzászólásával. Javasolta, hogy fenti két feltétellel
engedélyezzék az óvoda nyári zárására vonatkozó előterjesztést.
Torony Község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Torony Község képviselő-testületének
…/2018. (II.08.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint engedélyezési a Toronyi Csicsergő Óvoda
nyári zárási időpontja: 2018. július 23. - 2018. augusztus 27. között kerüljön
megállapításra. Felkérte azonban az óvodavezetőt, hogy az ügyeletes óvoda biztosítása
céljából folytasson egyeztetéseket, tárgyalásokat a Felsőcsatári Óvoda-Cuvarnica
óvodavezetőjével. Továbbá felkérte az óvodavezetőt, hogy a óvodás szülőket
haladéktalanul tájékoztassa a nyári zárás időpontjáról, illetve óvodásonként vizsgálja
felül, hogy minden szülők fenti időszakra biztosítani tudja-e a gyermekfelügyeletet.
Felelős: Kovács György polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Javasolta, hogy fenti két feltétellel engedélyezzék az óvoda nyári zárására
vonatkozó előterjesztést.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község képviselő-testületének
/2018. (II.08.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint engedélyezési a Toronyi Csicsergő Óvoda
nyári zárási időpontja: 2018. július 23. - 2018. augusztus 27. között kerüljön
megállapításra. Felkérte azonban az óvodavezetőt, hogy az ügyeletes óvoda biztosítása
céljából folytasson egyeztetéseket, tárgyalásokat a Felsőcsatári Óvoda-Cuvarnica
óvodavezetőjével. Továbbá felkérte az óvodavezetőt, hogy a óvodás szülőket
haladéktalanul tájékoztassa a nyári zárás időpontjáról, illetve óvodásonként vizsgálja
felül, hogy minden szülők fenti időszakra biztosítani tudja-e a gyermekfelügyeletet.
Felelős: Horváth Ádám polgármester
Határidő: azonnal
III.napirendi pont
Egyebek
Mészáros Péterné óvodavezető: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a költségvetést, illetve az
évközi változásokat, előirányzatokat meghatározza a gyermeklétszám. Az
előjelzések szerint 21 fő mehetne iskolába az intézményből, azonban
jelenleg folynak az alkalmassági felmérések és a szülők jelzése alapján is
várhatóan kb 10 gyermek az óvodába maradna. A felvételt pedig
meghatározza, hogy a községben 25 fő 2015. évi születésű gyermek van, a
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beiratkozás április végén, május elején várható. Az iskolai és az óvodai
beiratkozás után válik meghatározhatóvá, hogy szeptembertől hogyan
alakul az óvoda gyermeklétszáma.
Ismertette, hogy szükségessé válik az étkezési norma emelése, mivel az új
jogszabályok miatt a tízórai és az uzsonna élelmiszerköltségét már a norma
nem fedezi.
Horváth Eszter: Kérte az óvodavezetőt, hogy az élelmezésvezetővel dolgozzák ki, vizsgálják
felül az élelmiszerköltséget és azt követően tegyenek javaslatot az étkezési
norma összegének meghatározására. A következő testületi ülésre
előterjesztésre kerülhet a normaösszeg megváltoztatása, továbbá a térítési
díjról szóló rendelet módosítása.
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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