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Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 
8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. 
Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 

Mobil:  06/20-524-2323 
E-mail: noszlop@ajkanet.hu 

Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920, 06/20/276-1247 
e-mail:  doba@somlo.hu 

 
 

Szám:              /2010.  
 

        
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Oroszi Községházán,  Oroszi  község Önkormányzat     Képviselő-testületének,   
2010.  február  1-én,  16.00 órakor megtartott   rendkívüli  üléséről. 
 

 Jelen vannak: 
       Dániel Ferenc   polgármester 
       Haász  Jenő    alpolgármester 
       Jóna László     képviselő 
        Szécsi Mihályné    képviselő 
       Viola László    képviselő 

(5 fő) 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott: 
                                              Takács-Győri Marianna körjegyző 
 
Dániel Ferenc polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy a 
megválasztott 5 fős testület   minden tagja   jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. 2010. évi költségvetés 1. fordulója 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 

 
Szavazásra tette fel a napirendre tett javaslata elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a javaslat szerinti 
napirendet elfogadta. 
 
Napirend tárgyalása: 

1. 2010. évi költségvetés 1. fordulója 
Előadó: Dániel Ferenc polgármester 
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Az előterjesztés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Dániel Ferenc polgármester  az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a közöse 
fenntartott intézmények  finanszírozása nagyobb mértékben nő, mint a  normatívák 
csökkenése, kérte a Képviselőket mondják el véleményüket, javaslatukat. 
 
Takács-Győri Marianna körjegyző: 
Elmondta, hogy a közösen fenntartott oktatási intézmények 2010. évi tervezett kiadása 
kevesebb, mint a 2009. évi kiadás volt.  A  normatívák csökkenése  miatt  jelentősen 
növekedni fog a társult Önkormányzatok finanszírozása. 2009. évben Oroszi község 
Önkormányzata az iskola működéséhez 549.000,-Ft, az óvoda működéséhez 157.000,-Ft-tal 
járult hozzá. 2010. évben a várható finanszírozás az iskolánál 1.100.000,-Ft, az óvodánál 
173.000,-Ft. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, már a költségvetési koncepció tárgyalásakor is elhangzott, hogy az oktatási 
intézmények 2010. évi kiadása nagyon magasabb, azt csökkenteni kell. A koncepcióhoz 
képest Oroszi község Önkormányzata semmivel sem finanszíroz kevesebbet, miért? 
 
Takács-Győri Marianna körjegyző: 
Elmondta, a koncepció tárgyalásakor még a normatívák teljes mértékben nem voltak ismertek, 
az intézmények a kiadásaikat csökkentették, már csak  az elégséges működtetés biztosított, a 
kiadásokat tovább csökkenteni nem lehet, mert az már veszélyeztetné az intézmények 
működését. Sajnos a bevételek nagy mértékű csökkenése, valamint a gyermek létszám 
csökkenése okozta   az önkormányzatok finanszírozásának növekedését. 
 
Viola László képviselő: 
Megjegyezte,  nagyon oda kell figyelni a költségvetés készítésére, nincs olyan év, hogy ez ne 
vezetne vitákhoz. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, az intézmény  magas költségei ellenére egyre jobban csökken az ellátás színvonala, 
„kopik az iskola patinája”,  véleménye szerint  a normatíva csökkenés nem olyan mértékű, 
mint amilyen a finanszírozás növekedésének mértéke. 
 
Haász Jenő alpolgármester egészségi okok miatt távozik az ülésről, a Képviselő-testület 
létszáma 4 főre változott. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, a közösen fenntartott  oktatási intézmények  2010. évi költségvetését  az 
előterjesztés szerint   elfogadni nem tudja, 100%-ban  nem  csökkent a normatív támogatás.  
 
Viola László képviselő: 
Elmondta,  úgy gondolta,   ha egy társulásban minél többen vannak , annál kisebbek lesznek a 
résztvevők  költségei… 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, az intézményi költségvetés készítésekor  a társult önkormányzatok véleményét 
nem kérték,  az előterjesztés szerinti  intézményi költségvetést nem tudja elfogadni. 
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Jóna László képviselő: 
Elmondta, mindannyian  számoltak  növekedéssel a finanszírozás terén, de ennyivel nem. 
Véleménye szerint át kellene ismételten  tekinteni az intézmények költségvetését. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Tájékoztatásul elmondta, hogy  Oroszi község Önkormányzat normatív támogatásai is 
csökkentek, éppen ezért a rendelkezésre álló kevesebb pénzből nem  vállalhatják a majd  
duplájára emelkedett finanszírozást. 
Javasolta a közös fenntartású  oktatási intézmények 2010. évi költségvetésének átdolgozását. 
 
Szavazásra tette fel a közös fenntartású oktatási intézmények 2010. évi költségvetésének 
átdolgozását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi 
határozatot hozta: 
 

  5/2010.(II.1.) határozat: 
 
Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közös fenntartású oktatási intézmények 
2010. évi költségvetését  átdolgozásra visszaadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a fenntartó 
Önkormányzatot, hogy a következő testületi ülésre a 
költségvetés kiadásait  vizsgálja át, lehetőségéhez 
mérten azokat tovább csökkentse. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  a következő testületi ülés 

 
Tájékoztató: 
 
Takács-Győri Marianna körjegyző elmondta, hogy a januári  ülésén a Képviselő-testület 
felkérte, hogy  kérjen állásfoglalást a polgármester  településőri állás betöltésének 
öszeférhetetlenségével kapcsolatosan. 
Ez ügyben  ismételten megkereste az Államigazgatási Hivatal  illetékesét, aki  elmondta,  nem 
tud írásban sem más  állásfoglalást adni, mint amit telefonon már adott, és amit a 
Polgármester úrnak is elmondott. 
 
Viola László képviselő: 
Kérdezte, akkor most mit tehetnek, ki lesz…? 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Elmondta, Ő és a Testület írásban kért állásfoglalást mégpedig azért, hogy ha szükséges azt  
más eljárásban is használni tudja. Úgy gondolja, hogy a szóbeli tájékoztatóra nem hivatkozhat 
semmiféle eljárásban. 
 
Takács-Győri Marianna körjegyző: 
Elmondta, de igen lehet hivatkozni a szóban elhangzottakra is, hisz  az ülés jegyzőkönyve azt 
tartalmazza. Ugyan  nincs törvényességi észrevételezési jogköre az  Államigazgatási 
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Hivataloknak, de nyomon követik a hivatalok működését és ha jogszabálysértést észlelnek 
arra fel hívják a figyelmet és hogy azt orvosoljuk. 
Az ülésen elhangzottakat  és a döntést a jegyzőkönyv tartalmazza, a jegyzőkönyvek 1 
példánya megküldésre kerül az Államigazgatási Hivatal részére. 
 
Dániel Ferenc polgármester: 
Ez így rendben is van, de szerinte  a kapott feladat nem került elvégzésre. 
 
Takács-Győri Marianna körjegyző: 
Elmondta, a jegyző feladata az hogy, felhívja a Képviselőtestület figyelmét a törvénysértésre, 
azt megtette, ezután hogyan dönt a testület az az Ő dolga. Ha ennek ellenére elköveti  a 
jogszabály sértést, úgy vállalnia kell a következményeket is. 
 
 
 
 
 
 
 


