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Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

j e g y z ő k ö n y v e  

 

Készült:          Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 17- 

                        én 16 órakor megtartott nyílt testületi ülésén. 

 

Ülés helye:      Körjegyzőség Tanácskozóterme, Torony 

 

Jelen vannak:    Kovács György  polgármester 

      Csiszár József alpolgármester, 

Dr. Csapó Tamás, Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre, Rácz István 

képviselők (7 fő) 

 

Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző 
                                        Dr. Schermann Vera Torony Község Díszpolgára                                    

                 
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./     Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulással további együttműködési nyilatkozat 

         Ea.: polgármester 

 

2./     Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók  

         Ea: polgármester 

 

1./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György: Az előző ülésen elnapoltuk a döntést a kistérségi társulás további 

működésével kapcsolatban. Az eltelt időben volt ideje mindenkinek átgondolni, hogy 

indokoltnak tartja-e a társulás további fenntartását. 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. 

Véleményem szerint a feladatok ellátása jól működött eddig, indokolt a társulás további 

fenntartása, javasoljuk a társulás további működését. Az önkormányzati határozat alapján 

a társulás munkaszervezete a további működés formáira ki fogja dolgozni a lehetőségeket.     
Javaslom, hogy az elhangozott feladatok tekintetében javasoljuk a társulás további 

működését. 

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

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

következő határozatot hozta: 

 

91/2012. (X.17.) számú határozat:  

 

1. Torony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás további működését és kéri a 

Munkaszervezetet, hogy a továbbműködtetés formáira lehetőségeket dolgozzon ki. 



 

2. Elsődleges feladatként: 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 működtetését (figyelembe véve az időközbeni jogszabályi 

változások előírásait) javasolja meghatározni. 

 

3.  A társulási megállapodást a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mhötv.) IV. 

fejezetében foglalt feltételeknek megfelelően és a települési önkormányzatok feladat 

ellátási (ennek finanszírozását is tartalmazó) igényeinek figyelembe vételével 

módosítani kell 2013. július 1-ig. 

4.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghozott döntésről – 

a képviselőtestületi határozat megküldésével – értesítse a Társulást 2012. november 

20-ig. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. november 20. 

 

 

2./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: 

 

Csiszár József alpolgármester: 

 

 alpolgármesterként a polgármester részére a kiküldetési rendelvényen nekem van 

utalványozási jogom. Mivel a képviselő-testület a polgármester munkáltatója, 

ezért tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a legutóbbi kiküldetési rendelvény 

utalványozására nem került sor, mivel az erre szolgáló előirányzat elfogyott, nem 

áll rendelkezésre már keret. Amíg költségvetés módosítás nem történik, addig nem 

tudjuk a polgármester költségeit megtéríteni.  

 

Lakics Monika körjegyző: 

  

 Valóban így van, az utalványozás az előirányzat erejéig történhet, utalványozás 

nélkül a kifizetés nem történhet meg. Az előirányzat módosításához a 

költségvetési rendelet módosítása szükséges, ami bármikor lehetséges. A tartalék 

előirányzat terhére történhet átcsoportosítás. 

 

a képviselők véleménye az volt, hogy a képviselő-testület a háromnegyedéves beszámoló 

megtárgyalásával egyidejűleg dönt a költségvetés esetleges módosításról is.  

  

Kovács György polgármester: 

 



 Felcsőcsatár Község csatlakozási szándékával kapcsolatban várhatóan október 30-

án este Felsőcsatár Község képviselő-testületével együttes képviselő-testületi ülést 

tartunk. 

 

 

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 16.30 

órakor bezárta. 

kelt, mint első oldalon 

 

 

 

 

                     Lakics Monika                                                Kovács György 

                        körjegyző                           polgármester



 

K i m u t a t á s 

  a 2012.10.17-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról 
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