
HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 

NYILT ÜLÉSEK 

2012. ÉV 

 
84/2012. (X.11.) számú határozatot a két ülés közt történtekről szóló polgármesteri  

                                                             beszámoló elfogadásáról 

85 /2012. (X.11.) számú határozatot Csatlakozásról a Bursa Hungarica Felsőoktatási  

                                                              Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi  

                                                              fordulójához  

86 /2012. (X.11.) számú határozatot a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás  

                                                              további működéséről  

87 /2012. (X.11.) számú határozatot fedezet biztosításáról karbantartási munkák  

                                                             elvégzéséhez 

88 /2012. (X.11.) számú határozatot fedezet biztosításáról hulladékgyűjtő edények  

                                                             beszerzéséhez 

89/2012. (X.11.) számú határozatot az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési  

                                                             tervének elfogadásáról 

 

 

91/2012. (X.17.) számú határozatot a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás  

                                                             további működéséről   

 

99/2012. (X.30.) számú határozatot a járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodás  

                                                             elfogadásáról 

100/2012. (X.30.) számú határozatot Szombathely Megyei Jogú Várossal kötendő   

                                                             együttműködési megállapodás elfogadásáról   

101/2012. (X.30.) számú határozatot Nyugat-dunántúli Regionális                                     

                                                              Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

                                                              2012. I. félévi munkájáról szóló beszámoló  

                                                              elfogadásáról  

102/2012. (X.30.) számú határozatot Szombathely és Térsége Szociális és  

                                                              Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

                                                               társulási megállapodásának módosításáról   

103/2012. (X.30.) számú határozatot a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása  

                                                               2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló  

                                                               elfogadásáról  

104/2012. (X.30.) számú határozatot a Művelődési házhoz megépítendő akadálymentes  

                                                               bejárathoz fedezet biztosításáról   

105/2012. (X.30.) számú határozatot Lovasi Krisztina további közalkalmazotti  

                                                               jogviszonyának közös megegyezéssel történő  

                                                               megszüntetéséről   

 

 

106/2012. (XI.13.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda óvodavezetői pályázatának  

                                                                kiírásáról 

107/2012. (XI.13.) számú határozatot szivattyú javíttatásának megrendeléséről 

108/2012. (XI.13.) számú határozatot a Művelődési Ház részére eszközök vásárlásához  

                                                                vásárlási keret biztosításáról  

109/2012. (XI.13.) számú határozatot a Design Bau 2006 Kft-vel kötött szerződés  



                                                                módosításáról 

110/2012. (XI.13.) számú határozatot kavics vásárlásról padka javíttatásához 

111/2012. (XI.13.) számú határozatot a Művelődési Ház akadálymentes bejáratának  

                                                                megvalósításához rögzített lépcsőlift  

                                                                megrendeléséről 

112/2012. (XI.13.) számú határozatot helyi újság szerkesztésének és nyomtatásának  

                                                                megrendeléséről 

 

113/E/2012. (XI.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal  

                                                                létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról  

 

 

113/2012. (XI.28.) számú határozatot az önkormányzat 2012. III. negyedévről szóló                                              

                                                                beszámoló elfogadásáról 

114/2012. (XI.28.) számú határozatot a Toronyi Általános Iskola 2012. III. negyedévről                                                                  

                                                                szóló beszámoló elfogadásáról 

115/2012. (XI.28.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda 2012. III. negyedévről szóló                                                                  

                                                                beszámoló elfogadásáról 

116/2012. (XI.28.) számú határozatot a körjegyzőség 2012. III. negyedévről szóló 

                                                                beszámoló elfogadásáról 

117/2012. (XI.28.) számú határozatot önkormányzat 2013. évi koncepciójának                                                                  

                                                                elfogadásáról 

118/2012. (XI.28.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda 2013. évi koncepciójának                                                                 

                                                                elfogadásáról   

119/2012. (XI.28.) számú határozatot a körjegyzőség 2013. évi koncepciójának                                                                 

                                                                elfogadásáról 

120/2012. (XI.28.) számú határozatot Dr Gulyás Ferenc Szombathelyi                                                                  

                                                                Rendőrkapitánnyá történő kinevezésének  

                                                                támogatásáról 

121/2012. (XI.28.) számú határozatot Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása  

                                                                Társulási Megállapodásának módosításáról  

122/2012. (XI.28.) számú határozatot Szova Zrt díjemelési javaslatáról 

123/2012. (XI.28.) számú határozatot Körjegyzőség Megszüntető Okiratának  

                                                                elfogadásáról 

124/2012. (XI.28.) számú határozatot Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  

                                                                elfogadásáról 

125/2012. (XI.28.) számú határozatot ingyenesen felajánlott ingatlan elfogadásáról 

126/2012. (XI.28.) számú határozatot a „Csicsergő Óvoda fenntartására szóló”  

                                                                intézményfenntartó Társulási Megállapodás  

                                                                elfogadásáról 

 

127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással  

                                                                 kötendő Megállapodás elfogadásáról 

128/2012. (XII.10.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel, a víziközmű szolgáltatásról  

                                                                 szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti  

                                                                 vagyonátadásról szóló Megállapodás     

                                                                 elfogadásáról 

129/2012. (XII.10.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 


