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Készült:          Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 30- 

                        án 17 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 

                                    Osztrosits Tamás Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

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./     Megállapodás elfogadása a járási hivatalok kialakításához 

         Ea.: polgármester 

 

2./     Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzattal együttműködési 

         megállapodás megkötése 

         Ea.: polgármester 

  

3./     Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók  

         Ea: polgármester 

 

Dr Csapó Tamás napirend előtt szót kért, Kovács Gyögy polgármester a szót megadta. 

Dr Csapó Tamás elmondta, hogy a megyei főjegyző állásfoglalását kérte azügyben, 

hogy a kisebbségi elnök a zárt ülésen részt vehet-e, a főjegyző azt az információt adta 

részére, hogy a kisebbségi elnök a zárt ülésen csak akkor vehet részt, ha a tárgyalandó 

napirend az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy, és akkor is a képviselő-testületnek 

jóvá kell ezt hagyni.  

Kovács György polgármester elmondta, hogy volt már ebből probléma és panasz is, 

akkor a törvényességi felügyelet részéről jelezték felé, hogy az elnöknek joga van a zárt 

ülésen is részt venni, de amennyiben ez így van, akkor a továbbiakban így fog eljárni. 

Lakics Monika körjegyző elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

felsorolja, hogy a zárt ülésen kik vesznek részt. Ismertette a jogszabály szövegét. 

Elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt 

nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen, a jogszabályban 

nincs rendelkezés arra nézve, hogy a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a kisebbségi 

elnök részvételét, azt viszont szintén nem mondja ki a jogszabály, hogy melyek azok a 



napirendek, amelyek esetében elmondható, hogy nemzetiséget érintő ügyek, ezt adott 

esetben el kell dönteni már előre a meghívók kiküldése előtt.   

Joó Béláné véleménye az volt, hogy volt már ebből probléma, hogy a nemzetiség 

képviselője az ülés kezdete helyett az ülés közben jelent meg és zavarta az ülés menetét 

ezzel. Úgy gondolja, hogy ha részt kíván venni az ülésen jelenjen meg pontosan.  

Kovács György elmondta, hogy egyetért az elhangzottakkal és köszöni az észrevételeket. 

 

1./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György: Az első napirendi pont keretében a Vas Megyei Kormányhivatallal 

kötendő – a járási hivatalok létrehozásáról szóló – megállapodás elfogadására kell sort 

kerítenünk. 2013. január 1. napjától létrejönnek a járások, feladatok kerülnek átadásra a 

járás részére, a feladatellátáshoz pedig át kell adni a vagyont illetve a feladatellátáshoz 

szükséges személyeket is. A megállapodás mellékletei tartalmazzák a járási hivatal 

részére átadandó létszámot és eszközöket. A körjegyzőség dolgozói közül két fő átadását 

tartalmazza a megállapodás, továbbá a két fő munkaeszközeit, számítógépet, íróasztalt, 

széket stb. Bizonyára mindenki tudja, hogy ez most országosan mindenhol így zajlik. 

Ezen kívül egy helyiséget kell biztosítani a járási hivatalból a körjegyzőségen 

ügyfélfogadást tartó személy részére. Próbáltunk egyeztetni a Vas Megyei 

Kormányhivatallal az átadandó létszámokat illetően, elmondtam az érveimet, hogy a 

hivatali működést veszélyezteti, ha átadjuk a létszámot. Az érveket megértették, de nem 

kaptam konkrét ígéretet arra vonatkozóan, hogy módosítható a létszám, attól teszik 

függővé, hogy a más hivatalokból átkerülő létszám lefedi-e a járási hivatal szükséges 

létszámát. Abban maradtunk, hogy a képviselő-testületi ülést követően a holnapi napon 

személyesen bemegyünk és amennyiben lesz rá mód, hogy ne adjunk át létszámot, akkor 

részükről eltekintenek tőle, de amennyiben szükséges lesz az átadás, akkor akár 

határozattal is döntenek az átadásról, amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a 

megállapodást. Erről a megállapodás-tervezetről beszéltünk a dozmati polgármesterrel is 

és ő jelezte, hogy a dozmati képviselő-testület is szeretné az átadandó létszám 

tekintetében, ha megpróbálnánk még egyeztetni. Emiatt is úgy gondolom, hogy a jelenlegi 

létszám megtartásáért meg kellene próbálni a Kormányhivatallal egyeztetni, vagyis a 

megállapodás elfogadását javaslom, de azzal, hogy az átadandó létszám tekintetében a 

polgármesterek próbáljanak meg a Vas Megyei Kormányhivatallal egyeztetni, 

amennyiben nem szükséges a létszám átadása, úgy létszám átadására ne kerüljön sor. 

Rácz István: Úgy gondolom, hogy nem csak a létszám miatt elfogadhatatlan ez az 

együttműködési megállapodás, hanem teljes egészében elfogadhatatlannak tartom azt ami 

ide le van írva, hogy elviszik az eszközöket és mindent. Aki kitalálta, hogy legyen járás, 

az teremtse meg hozzá a feltételeket, ne innen vigye el. Én nem akarok senkit erre 

buzdítani, de én nem fogom ezt megszavazni. 

Joó Imre: Nekem is lennének kérdéseim. A feladatellátáshoz szükséges ingó vagyont és 

létszámot viszik el, melyek azok a feladatok, amik átkerülnek a járáshoz és melyik 

irodáról lenne szó. 

Lakics Monika körjegyző ismertette az átadandó feladatokat és elmondta, hogy mivel az 

irodák egyforma nagyságúak, ezért az előzetes megállapodás az, hogy a járási hivatal 

munkatársa a bejárattal szembeni irodát fogja használni. 

Joó Imre: Elmondta még, hogy tudomása szerint már több hónapja folyik az egyeztetés 

az átadásokról, elég idő volt a felkészülésre, nem hirtelen kellett dönteni. A két fő, akik a 

járáshoz kerülnek helyileg már nem Toronyban fognak dolgozni és az illetményük is 

csökkeni fog. Azt kérem a polgármestertől, hogy ezeknek a dolgozóknak az érdekeit 

védjük, próbáljunk meg tárgyalni az ittmaradásukról. A körjegyző tudja igazán, hogy a 



megmaradt létszámmal el tudjuk-e majd látni a feladatot, főleg úgy, hogy Felsőcsatár is 

ide csatlakozik. Javaslom, hogy mindenképpen próbáljunk meg egyeztetni a 

Kormánymegbízottal. Emellett sérelmesnek tartom, hogy a megállapodás szövegéből az 

tűnik ki, hogy bármilyen döntés születik a képviselő-testület részéről, az az ingyenes 

vagyonhasználatot nem befolyásolja, vagyis mindenképpen megtörténik az átvétel, 

bárhogy is dönt a képviselő-testület. 

Dr Csapó Tamás: Én is úgy tudom, hogy már régóta folyik az egyeztetés és nem egy nap 

alatt kellett erről dönteni.  

Lakics Monika körjegyző elmondta, hogy valóban régóta folyik az egyeztetés, amely 

adatszolgáltatásokkal indult. Szeptember hó végén kérte a Kormányhivatal megjelölni az 

átadandó létszámot és eszközöket. Az akkor beküldött anyagban nem szerepelt sem 

eszköz, sem létszám. Október elején telefonon kereste a polgármestert a Vas Megyei 

Kormányhivataltól Dr Popovicsné Tisza Edit és kérte, hogy egy órán belül telefonon 

jelezzen vissza az önkormányzat, hogy ki az a két fő, akit a járási hivatalhoz történő 

átadásra kijelöl. Próbáltak akkor is megállapodni egy főben, de a Kormányhivatal 

mindenképpen két főt kért megjelölni. Korábban volt tájékoztató erről jegyzőknek és 

polgármestereknek is és ott elhangzott, hogy amennyiben a képviselő-testület nem fogadja 

el a megállapodást, akkor a Kormányhivatalnak joga van határozatot hozni az átvételről, 

vagyis eszközök és személyek esetében is határozattal dönthet a járási hivatalhoz való 

átvételről. Mivel két főt mindenképpen átvesz a járási hivatal, a két fő által használt 

eszközök is a járási hivatalhoz átadásra kerülnek. Amikor le kellett adni az átadandó 

személyek nevét, akkor mindkét polgármester itt volt, leültünk a hivatali dolgozókkal és 

úgy adtuk le a két nevet. A hivatal köztisztviselői nem szeretnének a járási hivatalban 

dolgozni ezt elmondták. 

 Dr Csapó Tamás véleménye az volt, hogy ne zárkózzon el a képviselő-testület a 

megállapodás elfogadásától, de próbáljon kompromisszumot kötni a Kormányhivatallal. 

Joó Imre elmondta, hogy egyetért Dr Csapó Tamással. Elmondta, hogy tudomása szerint 

jövő évtől a tervek szerint meg lesz határozva, hogy a hivatalban hány főt lehet 

alkalmazni. Azt sem szeretné, ha az történne, hogy a létszám ittmarad, jövőre pedig el kell 

bocsátani valakit.  

Lakics Monika körjegyző elmondta, hogy a 2013. évi költségvetési törvény tervezete 

tartalmazza a hivatalok részére az állami támogatás összegét, ehhez egy képlet alapján ki 

lehet számítani egy számított alaplétszámot, ami alapján a normatívát kapná a hivatal, a 

képlet alapján a lakosságszámot figyelembe véve kb. 10 főt lehetne foglalkoztatni a jövő 

évben a közös önkormányzati hivatalban, ha ezt a tervezetet szavazza meg az 

országgyűlés, de ez még csak terv. 

Rácz István: Az én véleményem is az, hogy ha Felsőcsatár ide csatlakozik, akkor 

szükség lesz létszámra. Egyébként már volt téma a felmérés testületi ülésen is, igaz, hogy 

személyekről nem volt szó, de a felmérésről már korábban is hallottunk. 

A képviselők véleménye az volt, hogy a személyi kérdés nagyon nehéz bárkit is kell 

átadni, hiányozni fog az elvégzendő feladatok tekintetében. 

Csiszár József elmondta, hogy ő személy szerint annak örülne, ha senkit nem kellene 

átadni, a hivatali dolgozók sem szeretnének menni, mert félnek attól, hogy iskolába kell 

járniuk, előírják számukra, hogy végezzék el a főiskolát.  

Dr Csapó Tamás véleménye az volt, hogy az még nem vált senki hátrányára, ha tanult. 

Joó Imre: Azt javaslom, hogy fogadjuk el a megállapodást, de abban a formában, hogy 

mondjuk ki, hogy az átadandó létszám és eszközök tekintetében a polgármester tárgyaljon 

a Kormánymegbízottal, és amennyiben lehetséges létszámátadásra ne kerüljön sor. 

Dr Csapó Tamás: Mindenképpen legyen kompromisszum készség részünkről, 

hatalmazzuk fel a polgármestert a tárgyalásra a határozatban.   



Kovács György: Az elhangzottaknak megfelelően akkor javaslom a megállapodást úgy 

elfogadni, hogy a polgármester próbáljon meg a Vas Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjával egyeztetni az átadandó létszámokat illetően.   

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

javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel (6 igen 1 nem szavazat) a 

következő határozatot hozta: 

 

99/2012. (X.30.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járások kialakításáról 

szóló megállapodást a mellékletnek megfelelően elfogadja azzal, hogy kéri a 

polgármestert, hogy az átadandó létszámok tekintetében a Vas Megyei 

Kormányhivatal Kormánymegbízottjával egyeztessen és amennyiben lehetséges 

létszámátadásra ne kerüljön sor.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás egyeztetésnek megfelelően kialakult végleges változatának 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 31. 

 

2./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György: A Második napirendi pont keretében Szombathely Megyei Jogú 

Várossal kötendő megállapodás elfogadására kerülne sor. A megállapodás lényege, hogy 

a város szeretne benyújtani egy pályázatot az Új Széchenyi Terv keretében, mely pályázat 

segítségével az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 

közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása” című 

programját valósítaná meg. Az együttműködés anyagi teherrel az önkormányzat részére 

nem jár, viszont az AGÓRA Szombathelyi Kulturális Központ fejlesztése Torony számára 

is hasznos lenne, előnyökkel járna. Dr Csapó Tamás véleménye az volt, hogy a 

művelődési ház vezetőjének legyen a feladata az együttműködés során az adatszolgáltatás. 

Kovács György polgármester elmondta, hogy erről már egyeztetett is a művelődési ház 

vezetőjével, majd javasolta a megállapodás elfogadását.  

Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, 

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

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

100/2012. (X.30.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szombathely Megyei Jogú 

Várossal együttműködési megállapodást köt az előterjesztéssel egyezően. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési 

megállapodást az önkormányzat nevében aláírja. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

 

 

 



3./ napirendi pont megtárgyalása: 
 

a.) Kovács György: A következő hulladékgazdálkodási társulás 2012. évi I. féléves 

munkájáról szóló beszámoló elfogadása lenne. 

Dr Csapó Tamás elmondta, hogy három szelektív hulladékgyűjtő sziget megvalósítását 

kérte a testület, de a jelenlegi tervek szerint csak egy valósulna meg a településen. Ebben 

a kérdésben is törekedni kellene kompromisszumra, amennyiben lehet két szelektív 

hulladékgyűjtő sziget valósuljon meg a településen. 

Kovács György: Egyeztetek a társulással ebben a kérdésben. A beszámoló anyagát a 

meghívóval együtt kiküldtük, mindenki átnézte. Javaslom a beszámoló elfogadását.  

Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, 

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

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

101/2012. (X.30.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2. 

pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi munkájáról szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

b.) Kovács György: Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás a társulási megállapodás módosítását kéri, mivel 

Szentpéterfa község csatlakozni szeretne a társuláshoz. Úgy gondolom, a csatlakozás 

számunkra hátránnyal nem jár, esetleg előnyökkel járhat. Javaslom a csatlakozás 

támogatását, a társulási megállapodás módosításának jóváhagyását. 

Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, 

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

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

102/2012. (X.30.) számú határozat:  

 

1. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatási 

és gyermekjóléti feladatellátásról szóló társulási megállapodás módosítására 

vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy Szentpéterfa Község 

Önkormányzata 2013. január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatást igénybe 

vegye.   

2. A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti 

feladatellátásról szóló társulási megállapodás módosítását az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 



c.) Kovács György: A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása szintén elküldte 

beszámolóját a 2012. évi tevékenységéről. A beszámolót kiküldtük a meghívóval együtt, 

azt mindenki áttanulmányozta. Javaslom a beszámoló elfogadását. 

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

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

határozatot hozta: 

 

103/2012. (X.30.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Kistérség 

Többcélú Társulása 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztéssel 

egyezően elfogadja. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

d.) Kovács György: A Művelődési Ház felújítása folyamatban van még mindig. 

Megakadtak a munkák, mivel az eredeti terveken szereplő akadálymentes bejárat nem 

felel meg az előírásoknak. Az új tervező átrajzolta úgy, hogy megfeleljen, de annak a 

költségvetése sokkal több, mint az eredeti költségvetésben szerepelt. Emiatt szükséges 

lenne fedezetet biztosítani a nem tervezett költségekre. 

Dr Csapó Tamás: akkor ezek szerint meg kell építenünk mindenképpen a rámpát, 

különben elveszik a támogatás? 

Kovács György: igen, mindenképpen meg kell valósítanunk az akadálymentesítést, 

különben visszavonják a teljes pályázati támogatást. Utánajártunk ennek, módosítási 

kérelmet adtunk be az MVH-hoz és azt a választ kaptuk, hogy az akadálymentesítés 

elmaradása műszaki tartalom csökkentésnek minősül, ezért a pályázati támogatás 

visszavonását jelenti. Több megoldás is van, de mindegyik megoldás jóval többe kerül, 

mint a tervezett összeg. A megfelelő rámpa költsége több mint 2.500 ezer forint lenne, a 

másik megoldás pedig egy fix elektromos lépcsőlift lenne, de az is 2.700 ezer forint körüli 

összegbe kerül. A tervezés során több minden is rosszul került be a költségvetésbe, ezek 

mind a kivitelezéskor derültek ki. Ha a rámpát építjük meg, akkor újra kell 

engedélyeztetni, mivel az engedélyes tervben nem így szerepel. A lift esetében nem 

kellene terveztetni és engedélyeztetni, mert a cég akitől megrendeljük lebonyolítja a teljes 

eljárást. A rámpa esetében 45 m hosszú rámpát kell megépítenünk a lejtést és a pihenőket 

is figyelembe véve.  

Dr Csapó Tamás elmondta, hogy tudomása szerint elektromos liftet szabad térre nem 

lehet tenni. A rámpa esetében nem gondolja, hogy egy méter magas lépcső esetében ilyen 

hosszú rámpát kellene építeni. 

Lakics Monika körjegyző elmondta, hogy az interneten elérhető a segédlet az 

akadálymentesítéshez, amiben pontosan le vannak írva a szabályok. 

A képviselők véleménye az volt, hogy a polgármester pontosan nézzen utána, hogy 

szükséges-e ilyen hosszú rámpa megépítése, kérjen pontos tájékoztatást, és a 

legoptimálisabb megoldást kell megtalálni, de a pályázati támogatást semmiképpen ne 

veszítse el az önkormányzat.   

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

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

határozatot hozta: 

 

 



104/2012. (X.30.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Művelődési Ház akadálymentesítése érdekében a lehetséges megoldásokat keresse 

meg és a konkrét megvalósítási költségeket a képviselő-testülettel a következő 

testületi ülésen ismertesse annak érdekében, hogy a képviselő-testület a szükséges 

önerő összegéről dönteni tudjon. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

e.) Kovács György: A templom helyi védelem alatt áll, erről a képviselő-testület 

rendeletet alkotott. Ez a rendelet most gátja lehet annak, hogy pályázati támogatást 

lehessen igényelni a felújítására. A felújításra most pályázatot nyújtana be az 

Egyházközség, kérték a helyi védelem megszüntetését. Kérem ezért a képviselő-testületet, 

hogy az előterjesztés alapján a helyi védettség megszüntetése érdekében a korábbi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szavazzon.   

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

követően a képviselő-testület egyhangú szavazással minősített többséggel (7 igen 

szavazat) megalkotta 12/2012. (X.31.) önkormányzati rendeletét a helyi építészeti 

értékek védelméről szóló 8/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

f.) Kovács György: Van még egy dolog, amiről dönteni kell a képviselő-testületnek. A 

korábbi ülésen döntöttünk a művelődési ház vezetőjének kinevezéséről, ő el fogja látni a 

könyvtárosi teendőket is, ezért a könyvtáros további foglalkoztatása nem indokolt. A 

könyvtárosunk 8 órában pedagógus, emellett 2 órában pedig könyvtáros, ez egy további 

jogviszony nála. Ő kérte ezért, hogy 2012. november 1. napjától közös megegyezéssel a 

könyvtárosi jogviszonyát szüntessük meg. Ez az eredeti közalkalmazotti kinevezését nem 

érinti, csak a könyvtárosi jogviszonyát. A könyvtáros a jogviszonya megszüntetésének 

nyílt ülésen történő tárgyalásába beleegyezett. Javaslom a jogviszony közös 

megegyezéssel történő megszüntetését.   

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

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

határozatot hozta: 

 

105/2012. (X.30.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lovasi Krisztina (9700 

Szombathely, Léka u. 16. szám alatti lakos könyvtárosi jogviszonyát, kérésére 2012. 

november 1. napjától közös megegyezéssel megszünteti. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a megszüntető irat elkészítéséről és aláírásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



 

Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: 

 

Kovács György: 

 

 A mostani ülést követően Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-

testületével együttes testületi ülésre kerül sor, amelynek napirendje a 2013. január 

1-től létrehozandó közös önkormányzati hivatal. Az eredeti terv szerint Dozmat 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete is itt lett volna, hiszen mindhárom 

képviselő-testület érintett, azonban a dozmati polgármester sajnos külföldön van, 

ezért egy levelet írt, amelyet felolvasok a képviselő-testületnek. 

 Ezt követően ismertette a dozmati polgármester levelét. 

      

a képviselők a levélben foglaltakat tudomásul vették, majd vélemények hangzottak el a 

közös önkormányzati hivatal működésére és a költségek megosztására vonatkozóan. A 

képviselők egyetértettek abban, hogy a toronyi képviselő-testület a közös önkormányzati 

hivatal létrehozását szeretné megvalósítani 2013. január 1. napjától.  

  

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 2012.10.30-án 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. 12/2012. (X.31.) 

önkormányzati rendelet 

a helyi építészeti értékek védelméről szóló 

8/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

2012.11.01. ______________________ a helyi építészeti értékek védelméről szóló 

8/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet 

D4 

       

       

       

 
 A határozat száma Kód 

1. 99/2012. (X.30.) számú határozatot  Z1 

2. 100/2012. (X.30.) számú határozatot Z1 

3. 101/2012. (X.30.) számú határozatot C2 

4. 102/2012. (X.30.) számú határozatot E16 

5. 103/2012. (X.30.) számú határozatot E7 

6. 104/2012. (X.30.) számú határozatot Z1 

7. 105/2012. (X.30.) számú határozatot A7 

   

   

   

 


