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Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést. 

Megállapította, hogy a héttagú testületből hat megválasztott képviselő és a polgármester 

jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés 

napirendjét egyhangúlag (7 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Napirend:  

 

1./     Tájékoztató a két ülés között történtekről 

         Ea.: polgármester 

2./    Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 

         Ea: polgármester      

3./     Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók  

         Ea: polgármester 

 

1./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György: az elmúlt ülést követően az alábbiak történtek: 

Elkészült a Művelődési ház felújítása, lezajlott az Idősek napja és nagyon jól sikerült. 

A község útjainak javítása, aszfaltozása a napokban befejeződik. A tornacsarnok külső és 

belső felújítása is folyamatban van. A csatlakozási szándék Felsőcsatár részéről továbbra 

is fenn áll, de a dozmati polgármesternek aggályai vannak a fizetőképesség tekintetében, 

ezért ő garanciát várna Felsőcsatártól. A templomnál felállított - a toronyi születésű 

Németh Istvánt ábrázoló – dombormű koszorúzása Németh István születésének106. 

évfordulója alkalmából megtörtént, és felavatták az új harangjátékot is. Köszönet a 

harangjátékért Rácz István képviselőnek. 

Joó Imre: a Művelődési ház pályázati pénzből lett felújítva, melynek része volt az 

akadálymentes feljáró építése is. Tudomásom szerint az akadálymentesítés nem valósul 

meg, illetve arról volt szó, hogy ez ügyben még lesz egyeztetés. Ez megtörtént-e? Nem 

biztos, hogy jó döntés a módosítás, az akadálymentesítés elhagyása, mert van a faluban 

tolókocsival közlekedő is, szükség lenne rá. Ezzel a pályázattal lezárult az intézmények 

felújítása melyet még a régi testület kezdeményezett, jelenleg van-e előkészítve 

valamilyen program vagy pályázat, el kellene gondolkodni merre, hova tovább. A 



pályázatok beadási határideje rövid, előre kell gondolkodni, a kiírások megjelenésekor 

már nincs elegendő idő az előkészítésre. 

Idősek napja megszervezéséért dicséret illeti Joó Béláné Ildikó képviselőt a szervezésért 

valamint a hivatal dolgozóit is. 

A Felsőcsatári kérdésben nem értem hogy milyen garanciát vár a dozmati polgármester? 

Joó Béláné: a dozmati polgármester honnan tudja, hogy Felsőcsatárnak mennyi pénze 

van? Dozmat sem teljesíti pontosan a fizetési kötelezettségét. 

Kovács György: a dozmati polgármester azért vár garanciát, mert Dozmat is tagja a 

körjegyzőségnek és attól tart, hogy Felsőcsatár nem lesz fizetőképes a hozzájárulás 

tekintetében. Az Idősek napja szervezésénél az iskolai Szülői Munkaközösség tagjait is 

dicséret illeti.A mozgáskorlátozott feljáró tekintetében beadott módosítási kérelemre még 

nem érkezett meg a választ. A kérelem alapján nem mozgáskorlátozott feljáró valósulna 

meg, hanem épületen belül a vakok és gyengénlátók számára készülnének brei írásos 

táblák. Amint lesz ebben a kérdésben fejlemény tájékoztatni fogom a képviselő-testületet. 

Ami a pályázatokat illeti, jó lenne a meglévő játszótér bővítésére pályázni, de elég 

költséges, a terveztetése is körülbelül 350 e Ft-ba kerülne. Ezen kívül jó lenne pályázni a 

falumegújítás keretein belül járda térkövezésére is. Igaz hogy az intézmények felújítása 

elkészült, de ez húsz év munkájának eredménye. A focipálya mögött gördeszka és biciklis 

pályát lehetne kialakítani a homokos területen, erről szeretné még kikérni a Sportkör 

véleményét. 

Joó Imre: az intézmények felújítása az utolsó két ciklus alatt történt. 

Csercsics Antal: a művelődési ház felújítása után a kivett nyílászárók hova kerültek?  

Kovács György: mivel az üveg miatt veszélyes hulladéknak minősül ezért ő levitette a 

saját telkére megsemmisítésig, de ha a testület úgy gondolja, akkor visszahozatja. 

Csercsics Antal: lehet hogy értékesíteni kellett volna és pénzt kaptunk volna érte. A 

testületet kellett volna tájékoztatni róla. 

Joó Imre: azok már elég rossz állapotban voltak, használhatatlanok, csak 

megsemmisíteni lehet őket.  

Kovács György: a lecserélt tetőcserepet és a tetőfát megvennék, el kellene adni azokat. 

Csiszár József: a Művelődési ház mögötti tároló épületet kellene felújítani a cserepek 

kicserélésével és a kerítést is el kellene bontani a Művelődési ház és a takarék között, 

mert nem esztétikus és felesleges is. Ha marad meg tetőcserép, akkor esetleg majd lehet 

értékesíteni. 

Kovács György: megnézzük, hogy mennyi kell, mennyi marad és akkor dönthetünk az 

értékesítésről. 

Rácz István: Szeretném elmondani, hogy Felsőcsatár idejövetele Dozmatnak nem érdeke, 

ha Dozmat a jövőben úgy dönt, hogy más településsel tart fenn közös önkormányzati 

hivatalt, Torony lakosságszáma 2000 fő alatti, akkor hivatal nélkül maradhatunk. A 

jegyzőt kérem, hogy ne legyen bábuja a polgármestereknek. 

A Művelődési Ház szép lett, viszont már többször szó volt róla, hogy a polgármester 

tájékoztassa a testületet az intézkedéseiről, mert a Művelődési Ház előtti két első 

virágkúpot vissza kell bontani, akadályozza a forgalmat, az autók is nekimentek. A 

Művelődési Ház színpada az Idősek napján koszos volt, az ajtókat nem lehetett nyitni-

zárni, mert beragadtak, meg kellene csináltatni. A nagyteremnél a falburkolat felső 

részénél hiányzik a szegőléc, azt is pótolni kellene. 

Kovács György: a színpad nem volt koszos, csak a lakk volt felpattogva. Az ablakok 

cseréjénél lecsapkodták a karnisokat, azt nem lehet már visszarakni, ezért 7 karnist 

kellene vásárolni. A WC ajtajára tolózár lett felszerelve asztalos igazította be az ajtókat, 

de utána fog nézni, ha kell, akkor még lehet lecsiszolni az ajtóból. A virágkúpokat nem 

szeretné megszüntetni a növényeket saját maga vette a saját pénzéből. 



Lakics Monika: a Felsőcsatári csatlakozáshoz szólva elmondta, hogy a közös hivatalról a 

megállapodást minden képviselőtestületnek el kell fogadni minősített többséggel. A 

dozmati polgármesterrel és a képviselő-testülettel is beszéltek erről a kérdésről, a 

csatlakozás tekintetében nincs kifogásuk, azonban megállapodás elfogadására részükről 

csak minden részlet ismeretében kerülhet sor. Nincs még információ a költségvetésről, 

nem tudjuk mennyi lesz a finanszírozás, hogy hány fő lehet a körjegyzőség létszámában, 

hány főt kellene átvennünk Felsőcsatárról, ezért még nem lehet érdemben dönteni, csak 

hogyha már ismert lesz minden részlet és feltétel. 2013. február 28-ig kell az új hivatalnak 

felállni, ha 2013. február 28-ig nem lesz megállapodás, akkor a Kormányhivatal kijelöli 

az önálló hivatal létrehozására nem jogosult és közös önkormányzati hivatal létrehozására 

megállapodást nem kötő önkormányzatnak, hogy hova fog tartozni. 

Elmondta, hogy jegyzőként a feladata a testületek és a polgármesterek munkájának a 

segítése is a jogszabályok adta kereteken belül, a munkáját eddig is így végezte, és a 

továbbiakban is így fogja végezni.  

Rácz István: Felsőcsatár megteheti-e azt hogy nem fizet hozzájárulást a közös 

önkormányzati hivatal fenntartásához? 

Lakics Monika: A közösen fenntartott intézmények tekintetében meghatározott 

hozzájárulás megfizetése kötelezettség, a gesztor önkormányzatnál pedig követelésként 

jelentkezik. Amennyiben ezt a fizetési kötelezettségét nem teljesíti a társtelepülés, úgy a 

polgári jog szerint érvényesítheti az önkormányzat a követelését a másik önkormányzattal 

szemben.  

Joó Imre: Dozmat úgy érzem, hogy zsarolja jelenleg Toronyt, Dozmat kiszállhat január 

1. után. Ha Felsőcsatár csatlakozik, akkor Dozmat hátrányos helyzetbe kerül, ezt jól tudja 

a polgármester is. Egyetért Rácz képviselő úrral, hogy Dozmat ne zsarolja Toronyt. 

Dr. Schermann Vera: vannak itt köztünk olyanok, akik az önkormányzat megalakulása 

óta itt vannak. Korábban is probléma volt, hogy Dozmat gát volt intézményi és egyéb 

testületi döntések tekintetében is, mert ha ők valamit nem szavaztak meg, akkor nem 

születhetett döntés. Nagyon örülne, ha 2013. január 1-től a lakosságszám arányában 

lehetne a döntéseket meghozni. Úgy gondolja Felsőcsatár csatlakozása előnyös lenne, a 

megállapodást pedig minél előbb el kellene fogadni, hogy mielőbb tiszta helyzet legyen. 

Csercsics Antal: az együttes testületi ülések levezetése során a toronyi polgármesternek 

aktívnak kell lennie, előfordult, hogy a dozmati polgármester vitte a szót. Torony 

település egy érték, úgy is kell viselkedni a vezetőinek is. 

Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. 

Kovács György: kérte a két ülés közt történtekről ismertetett beszámolója elfogadását. A 

javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (7 igen szavazat) a 

következő határozatot hozta: 

 

84/2012. (X.11.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 

két ülés között történtekről az elhangzottak szerint elfogadja. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

2./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György: a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 

rendszerében már évek óta részt veszünk. Az idei évben is dönteni kell, hogy 



csatlakozunk-e. A rendszer nem változott, tehát most csak a csatlakozási szándékról kell 

dönteni. A pályázat kiírása után, a pályázati határidő leteltét követően a beérkezett 

pályázatok alapján kell majd az összegekről dönteni. Javaslom idén is csatlakozzunk a 

pályázati rendszerhez, vagyis az ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. Ezt 

követően kérte a képviselő-testületet szavazzon a csatlakozásról. 

Joó Béláné: továbbra is jó lenne részt venni. Az új felvételi rendszer miatt kevesebb lett a 

pályázó? 

Lakics Monika: ezt még nem lehet tudni, most csak a csatlakozásról kell dönteni a 2013. 

évi fordulóhoz, a pályád a későbbiekben a pályázatok beadása után a SZEB bizottsága fog 

dönteni ez ügyben. 

Dr. Csapó Tamás: mi már csatlakoztunk, minden évben kell erről dönteni? 

Lakics Monika: igen erről minden évben dönteni kell. 

Kovács György:  Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más javaslat 

nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (7 igen 

szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

85/2012. (X.11.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 

ösztöndíjpályázathoz csatalkozik. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

3./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

a.) Kovács György: kaptunk egy levelet a Szombathelyi Kistérségtől mely arról szól 

hogy nyilvánítsuk szándékunkat arról hogy továbbra is támogatjuk működésüket és 

soroljuk fel azokat a feladatokat melyet továbbra is a társulás keretein belül kívánunk 

ellátatni.  

A jövő év első napjával hatályát veszti a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi 

CVII. törvény, és a helyi önkormányzatokról és együttműködéséről szóló 1997. évi 

CXXXV. Törvény. A törvény erejénél fogva azonban sem a társulások sem 

munkaszervezeteik nem szűnnek meg. A helyi önkormányzatok társulásairól szóló 

rendelkezések a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény (továbbiakban Mhötv) IV. fejezetébe kerültek beépítésre. Ezen rendelkezések 

juttatják érvényre a szabad társulás elvét. Az Mhötv. átmeneti rendelkezések között, a 

146.§.(1) bekezdésében rendelkezik arról, hogy e törvény hatálybalépése előtt kötött 

önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e 

törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják a hatálybalépést követő hat hónapon 

belül, vagyis legkésőbb 2013. június 30-ig. A felülvizsgálati kötelezettség nem jelenti azt, 

hogy a jelenleg meglévő és jól funkcionáló együttműködéseket meg kell szüntetni, 

ellenben az önkormányzati működés és feladatellátás új szabályaival meg kell teremteni 

az összhangot. A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása szeptember 25-én tartott 

ülésén a 64/2012. (IX.25.) sz. SZKTT határozatával döntött arról, hogy a Képviselő-

testületek 2012. november 20. napig kinyilvánítják azon szándékukat, hogy támogatják a 

társulás további működését és a következő feladatok ellátását: óvodai nevelés; 

egészségügyi alapellátás keretében központi orvosi ügyeleti ellátás megszervezése, 



koordinálása; szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása; a belső 

ellenőri feladatok ellátása; terület- és térségfejlesztési feladatok ellátása; kulturális, 

közművelődési tevékenység ellátása, pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri 

feladatok ellátása, gazdálkodással, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok, a kistérségi 

informatikai hálózat működtetése , természetesen figyelembe véve az időközbeni 

jogszabályi változások előírásait. Ennek alapján most arról kellene döntenünk, hogy a 

felsorolt feladatok közül melyek legyenek azok, amelyeknek az ellátását 2013. január 1. 

után is a megmaradó társulás keretében látjuk el. Javaslom támogassuk a társulás további 

működését. 

Dr. Csapó Tamás: napoljuk el a döntést, mert ezt át kell gondolni, küldjék ki a határozati 

javaslatot a következő testületi anyaggal együtt. 

Joó Imre: a társulás nagyon sok jó dolgot hozott létre, jól működik pl. a központi orvosi 

ügyelet,a belső ellenőrzés  a többi feladat is. Támogassuk a további működést. Nem 

tudjuk lesz e kistérségi normatíva, amíg működni tud, addig viszont működjön. 

Lakics Monika: vannak kötelezően ellátandó feladatok ezek ellátását segítette a társulás, 

a társulás keretében a feladat ellátás költséghatékonyabban megoldható. A határozati 

javaslat felsorolja a feladatokat, de nem kötelező minden feladat tekintetében a társulást 

továbbra is fenntartani. 

Kovács György: Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más javaslat 

nem volt. A polgármester javasolta a döntés elnapolását. A javaslatot követően a 

képviselő-testület egyhangú szavazással (7 igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

86/2012. (X.11.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Kistérség 

további fenntartása ügyében a döntést elnapolja. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

b.)Kovács György: polgármester felolvasta Galambos Szabolcs levelét melyben, arra 

kéri a képviselőtestületet, hogy a 40 hrsz-ú terület különleges besorolású övezetben van 

szeretné ha az övezeti besorolása változna, a településrendezési  tervben módosításra 

kerülne, illetve szeretné, ha építési telek lenne. Beszéltem a Csitkei Sándornéval az 

Építésügyi hatóságnál, aki azt a tájékoztatás adta, hogy a településrendezési terv 

módosítása szükséges ehhez. 

Joó Imre: akármilyen döntést hozunk, építési engedélyt arra a területre nem fognak adni, 

mivel temető melletti terület, ezért védett övezetben van. 

Rácz István: bízzuk a jegyzőnőre, hogy válaszolja meg. 

Lakics Monika: jegyzői hatáskörben a jogszabályi előírások alapján megválaszoljuk a 

levelet. 

 

c.) Kovács György: a játszótér bővítésére pályázzunk-e? Lehet-e kezdeni az előkészítést? 

Ez egy 100% támogatottságú pályázat, az áfa összege lenne az önrész. Kb. 4-5 milliós 

költségvetése lenne. Elég komoly feltételek vannak, a terveztetés is elég komoly összeg 

lenne. A járdák felújítására is jó lenne pályázni. 

Joó Imre: készült egy kerékpárút terv Torony belterületére, korábban volt pályázat rá 

csak akkor nem sikerült. Most nincs kerékpárút pályázat kiírva? Mert ha van. akkor ezt a 

tervet csak újból engedélyeztetni kellene, nagyon jó lenne egy kerékpárút is. Ha lehet 



pályázni, akkor mindenképpen pályázzunk valamire, ha a tervek elkészülnek, akkor a 

képviselőtestület döntsön róla. A tervezés költségét bele lehet építeni a pályázatba? 

Lakics Monika: valószínűleg igen, korábban ez így volt, de mindenképpen több árajánlat 

szükséges. 

Dr Csapó Tamás elmondta, hogy az Ondódi részen nincsen játszótér, ellemi igény lenne 

rá. 

Kovács György: volt ott is korábban játszótér, de azt széthordták. Egy új játszótér építése 

már elég komoly összegbe kerülne, kb.10 millió Ft-ba. 

Rácz István: a lakóparkban is hiányzik egy játszótér. 

Joó Imre: a játszóteret úgy kell kialakítani, hogy a Művelődési ház mögötti területen a 

már meglévőt kellene bővíteni és a területet úgy kialakítani, hogy a falu rendezvényeit is 

meglehessen itt tartani. 

A képviselők véleménye az volt, hogy a következő ülésre konkrét ajánlatokat kérjen a 

polgármester a tervezésről és akkor annak fényében dönteni lehet a pályázat beadásáról. 

 

d.)Kovács György szeretnék egy csiszoló gépet kölcsönözni, hogy a Művelődési ház 

színpadát felcsiszoljuk valamint a hét db karnist megvásárolni a régiek helyett a 

Művelődési házban, ez összesen kb. 50.000,- Ft-ba kerülne. Kérem a testület 

hozzájárulását, mivel ezekre a költségekre nem terveztünk külön. 

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A 

javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen 1 nem szavazat) a 

következő határozatot hozta: 

 

87/2012. (X.11.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete parkettacsiszoló gép bérlésére és 

7 db függönykarnis megvásárlására 50.000,- Ft összegű keretet biztosít a 

polgármester részére az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartalék 

előirányzata terhére.  

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

e.)Kovács György elmondta, hogy szeretne vásárolni egy nagyobb hulladékgyűjtő 

edényt, mert a faluban összegyűjtött szemét elszállítását nem tudja a jelenlegi 

szemétgyűjtővel megoldani, továbbá szeretné a nyáron megrongált, a buszvárónál lévő 

hulladékgyűjtő edényt is pótolni. Erre szintén keretet kér. Az összeget nem tudja 

megmondani. 

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A 

javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen 1 nem szavazat) a 

következő határozatot hozta: 

 

88/2012. (X.11.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy darab 240 literes 

hulladékgyűjtő edény megvásárlására és egy darab utcai hulladékgyűjtő edény 

megvásárlására a szükséges keretet biztosítja a polgármester részére az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére.  

  

 



Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

Dr Csapó Tamás: a szelektív hulladékgyűjtés miért nincs? 

Kovács György: az eddig a szállítást végző cég értesített minket, hogy időszakosan nem 

tudják elszállítani a hulladékot, ezt ki is plakátoltuk. Amennyiben változás lesz,  

tájékoztatjuk a lakosságot hogy mikor tudják újra elszállítani. 

 

f.)Kovács György: megkerestek, hogy a homokos területet kitisztítanák az ott lévő fáért 

cserébe. 

Rácz István: elmondta, hogy ezzel nem ért egyet, mert anno megengedték, hogy a 

vasútpartot is kipucolják, és mit hagytak maguk után. Szerinte az önkormányzati 

dolgozók vágják ki és adjuk el vagy ossza ki az önkormányzat, bár ez sem jó ötlet, mert 

nehéz eldönteni ki a rászoruló és ki nem. 

Dr Csapó Tamás: alapvetően jó ötlet hogy a fát szétosszuk a szegények között, de nem 

jó ötlet a homokos területéről kivágni. Körül kellene nézni, hogy nincs-e az 

önkormányzatnak olyan területe ahonnan lehetne fát kivágni. 

Kovács György: nem tudok ilyen területről. 

A képviselők véleménye az volt, hogy az önkormányzati területeken történő fakivágást az 

önkormányzat végezze el, amennyiben az szükséges, más részére az ilyen munka 

elvégzését ne engedélyezze a testület. 

 

g,)Csiszár József: vasárnap jeleztek nekem is, hogy az ondódi  kápolnához vezető utat és 

a kápolna  környékét  ki kellene tisztítani, mert elég gazos és elhanyagolt. Valamint a 

Maros utcában van egy ingatlan, a 8. házszámú, ami szintén elhanyagolt, gazos, szólni 

kell a tulajdonosnak. 

Rácz István: a Rohonczi utca végén lévő árkok még a mai napig nincsenek kitisztítva. 

Szégyen ahogy kinéz. 

Kovács György: jövő héten megoldják. 

Rácz István: a volt pénzváltó környékét mikor rakják rendbe? 

Csercsics Antal: a település szépítése során a tűzoltó szertár területét is rendbe kellene 

tartani. A lenti magánóvoda környékét is rendbe kellene rakni. 

Kovács György: a hétvégén a volt tűzoltó szertár területét is rendbe rakjuk. 

Joó Béláné: a temető ravatalozón hiányzik egy fél pala, pótolni kellene. A tuják nyesését 

is el kellene végezni. 

Kovács György: rendben, ezeket is megoldjuk. 

 

h.) Kovács György: szeretném megjelentetni a toronyi újságot újra, az első szám 

november 16-án jelenne meg. Dozmat részéről is támogatják az ötletet, a költségekbe is 

beszállnának. 

Joó Imre: ki szerkesztené? 

Kovács György: a Schütz Péterrel beszéltem, ő egy nyomdász, megoldaná. Színes újság 

lenne, 600 példányt készítene, ebből Torony költsége 55.000,- Ft lenne. 

Joó Béláné: várjuk meg az új Művelődési ház vezetőt, ő tudna segíteni az összeállításban. 

Joó  Imre: eddig ezt a Kerényi János  szerkesztette és a Komláti nyomda nyomtatta. Volt 

egy testülettel elfogadott formátum, ezt a hagyományt kellene folytatni. Kérdezzük meg 

őket is mindenképpen. 

Dr. Csapó Tamás: szeretnénk újságot, a formátum maradjon olyan, mint amilyen volt. 

Több helyről kellene árajánlatot kérni. Attól is kellene árajánlatot kérni, aki eddig is 

készítette az újságot. 



Dr. Schermann Vera: az emberség is úgy kívánja, hogy a Komlátiékat, akik eddig 

készítették az újságot meg kell keresni. 

A képviselők véleménye az volt, hogy a helyi újság szerkesztésére és nyomtatására kérjen 

a polgármester legalább három árajánlatot, ennek alapján hozzon döntést a képviselő-

testület. 

 

i.) Kovács György szeretnék az áram vonatkozásában egy almérőt felszereltetni a 

Művelődési házban mert elég magas a villanyszámla. A Kiricsi Gáborral erről már 

beszéltem, nincs ellene kifogása. A költsége 30.000,- Ft lenne, a kérdés, hogy az 

önkormányzat állja-e ennek a költségeit vagy a Kiricsi Gábor. 

Joó Imre: a Kiricsi Gáborral van egy megállapodás, hogy nem fizet áramdíjat, cserében 

az Önkormányzati tulajdonú intézmények ingyen kapják az internet szolgáltatást. 

Kovács György: de a megállapodáskor még nem volt meg a két klíma, ami eszi az 

áramot. 

Dr.Csapó Tamás: meg kellene hívni a Kiricsi urat egy testületi ülésre és egyeztetni vele 

a kábeltévé csatornáinak frissítését is. 

A képviselők véleménye az volt, hogy a polgármester egyeztessen a Kiricsi Gáborral az 

almérő felszereléséről, illetve arról, hogy a továbbiakban is ingyenesen biztosítja-e az 

önkormányzati intézmények számára a korlátlan internet hozzáférést. 

 

j.) Lakics Monika a következő téma egy rendelet-tervezet lenne, ami azért készült el, 

mert a hivatalban dolgozók személyi anyagának áttekintése során észleltem, hogy 10%-os 

illetménykiegészítése van több köztisztviselőnek is. Ezeket a kiegészítéseket valószínűleg 

a 2003. évi költségvetési rendelet alapján kapták meg. Ezek a rendeletek egy évre szólnak, 

vagyis minden évben a költségvetési rendeletbe bele kellett volna írni az erre vonatkozó 

szabályokat. A másik megoldás, ha egy önálló rendelet születik a köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről. A most elkészült rendelettervezet egy ilyen önálló új rendelet, 

hogy legyen rendeleti alapja a kiegészítéseknek. A kiegészítéseket az elfogadott 

költségvetés tartalmazza, tehát további hozzájárulást a települések részéről nem igényel, 

viszont szeretném rendezni, hogy szabályos legyen a továbbiakban. 

Dr.Csapó Tamás: eddig akkor nem volt ennek jogszabályi alapja? 

Lakics Monika: igen, nem volt rendeleti alapja csak 2003 évben. 

Dr.Csapó Tamás: ez a kiegészítés akkor csak adható? 

Lakics Monika: igen, jogszabályban meghatározott mértékben a képviselő testület 

döntése alapján adható százalékos formában a középfokú illetve a felsőfokú végzettségű 

köztisztviselők részére egységesen. Mindkét képviselő testületnek el kell fogadnia a 

rendeletet, azonban bármikor módosítható, hatályon kívül is helyezhető 

Dr.Csapó Tamás: mivel eltérő %-os mérték is adható azt javaslom, hogy a középfokú 

iskolai végzettségűek kapjanak 10% illetménykiegészítést, a felsőfokú iskolai 

végzettségűek pedig 15% illetménykiegészítést. Úgy gondolom, értékeljük azt, ha valaki 

képezi magát. 

A képviselők véleménye az volt, hogy legyen egységes az illetményeltérítés mértéke. 

A rendelettervezet áttekintését követően a polgármester javasolta a rendelet elfogadását. 

Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot 

követően a képviselő-testület egyhangú szavazással minősített többséggel (6 igen 1 nem 

szavazat) megalkotta 11/2012. (X.17.) önkormányzati rendeletét a körjegyzőségi 

hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, mely rendelet jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 



k.)Lakics Monika ez a 2013. évi belsőellenőrzési terv a civil szervezetek támogatását 

és a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodását fogja ellenőrizni, hogy szabályos e 

minden..Ez a cég már régóta csinálja ezeket az ellenőrzéseket ,ők javasolták ezt a két 

feladatot. Ez kötelező feladat a kistérség támogatja, tehát az önkormányzatnak nem 

kerül pénzébe. 

 

 

89/2012. (X.11.) számú határozat:  

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013.évi belsőellenőrzési tervét 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: 

 

Lakics Monika körjegyző: 

 

 a Magyar Államkincstártól kaptunk egy tájékoztatást mely szerint a 3000 főt 

meg nem halladó lakosú település, ha nem kívánja működtetni az 

intézményét, akkor nincs teendője. Nem kell nyilatkozni, és nem kell adatot 

szolgáltatni.  

 Kaptunk egy levelet Magyar Szabolcstól, aki a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom Toronyi Szervezet elnöke, aki közérdekű adatok szolgáltatását 

kérte a lakóparkkal kapcsolatosan, pl. az utak tulajdonosának nevét,a 

lakópark közműveivel kapcsolatban,  az önkormányzati utcáról, magáról az 

önkormányzatról. Már írom a válaszlevelet. 

 

 

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 

18.30 órakor bezárta. 

kelt, mint első oldalon 

 

 

 

 

                     Lakics Monika                                                Kovács György 

                        körjegyző                           polgármester



 

K i m u t a t á s 

  a 2012.10.11-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról 
 

 A rendelet száma 

(a zárójelben a kihirdetés 
napja szerepel) 

A rendelet címe A rendelet 

hatályba lépése 

Módosított rendelet címe, száma Hatályon kívül helyezett 
rendelet címe, száma 

 

Kód 

1. 11/2012. (X.17.) 

önkormányzati rendelet 

a körjegyzőségi hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

2012.10. 18. ______________________ ______________________ A7 

       

       

       

 
 A határozat száma Kód 

1. 84/2012. (X.11.) számú határozatot  B9 

2. 85/2012. (X.11.) számú határozatot Z1 

3. 86/2012. (X.11.) számú határozatot E16 

4. 87/2012. (X.11.) számú határozatot Z1 

5. 88/2012. (X.11.) számú határozatot Z1 

6. 89/2012. (X.11.) számú határozatot D1 

   

   

   

   

 


