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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. november   

                         13-án 16.30 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./     Játszótér bővítésre benyújtandó pályázat 

         Ea.: polgármester 

 

2./     Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók  

         Ea: polgármester 

 

1./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György: Az első napirendi pont keretében a játszótér bővítésére benyújtandó 

pályázatról kellene beszélnünk. Elkészült a terv, viszont menet közben kiderült, hogy 

mivel az előző pályázatunkkal még nem számoltunk el, ezért most nem pályázhatunk 

ismét az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap III. tengely Falumegújítás és 

fejlesztés jogcímére. Az elkészült tervek költsége összesen 360.500,- Ft. Ez a terv nem 

veszik el, mivel azt egy következő pályázati kiírás esetén használhatjuk, érvényessége 

nincs, tehát bármikor a jövőben használható lesz.  

Rácz István képviselő véleménye az volt, hogy a tervek költségét ne fizesse az 

önkormányzat, mivel először tájékozódni kellett volna, hogy lehet-e pályázni, és addig 

nem lett volna szabad megrendelni a terveket, fizesse ki a költségeket az, aki hibázott. 

A képviselők véleménye az volt, hogy ha a pályázat most nem nyújtható be, akkor egy 

következő pályázati kiírás alkalmával be kell nyújtani.  

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

 

2./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

a.) Kovács György: Az óvodavezetőnk intézményvezetői megbízást ideiglenesen kapott, 

mivel a korábban kiírt óvodavezetői pályázatunk sikertelen volt. Jogszabályi 

kötelezettségünk, hogy újra kiírjuk a pályázatot. 



Ismertette a képviselőkkel a pályázati kiírást, majd javasolta annak alapján az 

intézményvezetői pályázat kiírását. 

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: 

 

106/2012. (XI.13.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Csicsergő Óvoda 

Torony óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti 

jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A 

foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, a vezetői megbízás időtartama: határozott 

időre, 2013. április 1. - 2017. augusztus 15-ig szól.  

A munkavégzés helye: Vas megye, 9791 Torony, Újvári u. 1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 

intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 

irányadók.                          

Pályázati feltételek: 

         óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga 

 legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat         

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló 

oklevél másolata, igazolás az eddigi munkaviszonyokról, a pályázó 

nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a 

pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a 138/1992. (X. 8.) 

Korm. rendelet 5. § (10) bekezdésében foglaltak véleményük 

kialakításához a pályázat tartalmát megismerjék.  

     nyilatkozatot, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri  

     szakmai önéletrajz  

   az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléssel  

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. április 1. 

napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 1.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács György nyújt, a 

06/20-288-6120-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak Torony Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (9791 Torony, Rohonczi u. 6. ).  

         Személyesen: Vas megye, 9791 Torony, Rohonczi u. 6.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti 

eljárás lefolytatását követően Torony és Dozmat Községek Önkormányzatai 



Képviselő-testületei együttes ülésen döntenek. A pályázat elbírálásának határideje: 

2013. március 31.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a pályázati felhívás 

közzétételére. A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 

és Közigazgatási Képzési Központ.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Kovács György: A Rotor Kft-hez elvittem a három szivattyút megjavíttatni. A 

javíttatás költsége 35 ezer forint, ehhez kérném fedezet biztosítását. A 

szennyvízátemelőkhöz használatos szivattyúkról van szó. Nem szoktunk újat venni, 

amikor meghibásodnak, hanem megtekercseltetjük őket. Ezek a helyi átemelő szivattyúk 

önkormányzati tulajdonban vannak. Három szivattyú van még tartalékban, hogy 

meghibásodás esetén legyen mivel kiváltani, ezeknek mindig készenlétben kell lenni. 

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: 

 

107/2012. (XI.13.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Rotor Kft-től 

három darab szivattyú megjavíttatását 35.000,- Ft vállalkozói díj ellenében, melynek 

fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének dologi kiadások előirányzata. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

c.) Kovács György: A művelődési ház vezetője megkezdte működését. Felmértük a 

művelődési házban lévő eszközöket és megnéztük, hogy mire lenne szükség. Először 

most a legfontosabb a vetítésekhez egy projektor lenne, illetve néhány kisebb játék a 

fiataloknak, biliárdasztal, asztali foci. Emellett pedig két kisebb sütő beszerzésére lenne 

szükség a gyermekeknek kézműves foglalkozáshoz, mézeskalács sütéséhez. Ezek darabja 

körülbelül 20 e Ft körül lenne. 

Juhász Zsolt művelődésiház-vezető elmondta, hogy sajnos a számítógépek közül egyik 

sem működik, úgyhogy mindenképpen szükséges lenne egy számítógép beszerzésére is. 

Joó Imre: A projektor működtetéséhez célszerűbb lenne egy laptop beszerzése. A 

művelődési ház munkáját segíteni kell. A számítógépet és a projektort szükségesnek 

tartom. A játékok közül néhány beszerzését az idén meg lehet tenni, nem szükséges 

mindegyiket. A kézműves foglalkozáshoz a sütők majd kiderül, hogy mennyire 

szükségesek. 

Rácz István: Polgármester úr használod az irodádban lévő számítógépet? 

Kovács György: igen. 

Dr Csapó Tamás véleménye az volt, hogy a művelődési ház vezetője részére határozzon 

meg egy összeget a képviselő-testület és abból szerezze be ami szükséges. Ő tudja, hogy 

mire van szükség. Ezekre a dolgokra 250 e Ft keret elegendő.  

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: 

 



108/2012. (XI.13.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Házba eszközök 

beszerzésére 250.000,- Ft összegű keretet biztosít a művelődésiház-vezető részére az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartalék előirányzata terhére.  A 

művelődési ház vezetője a keretösszegből 1 db projektor vászonnal, 1 db számítógép, 

játékok illetve mézeskalács készítéshez sütő beszerzésére jogosult.  

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

d.) Kovács György: A Design Bau Kft végzi a Művelődési Ház felújítását. Ennek 

munkálatait már teljes egészében elvégezte, egyedül az akadálymentes bejárat kialakítása 

van hátra, azt a munkát viszont addig nem tudja elvégezni, amíg nincs döntés arról, hogy 

milyen formában lesz megvalósítva. Mivel az eredeti szerződés egy résszámla és egy 

végszámla kiállítására ad lehetőséget, viszont a vállalkozó a munkát határidőre elvégezte, 

javaslom az eredeti építési szerződés módosítását úgy, hogy lehetősége legyen a 

vállalkozónak az eddig elvégzett munkákat leszámlázni, emellett pedig a véghatáridőt is 

módosítani szükséges, mivel a bejárat kivitelezése a döntésig nem kezdődhet meg. Joó 

Béláné: Azt szeretném megkérdezni, hogy mielőtt megkaptuk a döntést, hogy nyert a 

pályázatunk, előtte ő már vett fel pénzt az önkormányzattól? 

Kovács György: Nem vett fel korábban összeget, az első munkákkal körülbelül 2 hét 

alatt végzett, akkor állította ki az első részszámlát. 

Ezt követően a polgármester javasolta a szerződésmódosítást az előterjesztéssel egyezően 

elfogadni. 

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: 

 

109/2012. (XI.13.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Bau 2006 Kft-vel kötött 

építési szerződéshez kapcsolódó szerződésmódosítást az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

e.) Kovács György: Az utak javítását végző vállalkozó felajánlotta, hogy a megmaradt 

padkakavicsot az önkormányzat részére eladná. Ha átvennénk, akkor 90 ezer forint lenne 

az ára, azzal a Rohonczi úton a padkák javítását el tudnánk végezni.  

Rácz István véleménye az volt, hogy a padkába fölösleges kavicsot hordatni, mivel az 

addig nem lesz jó, amíg nem lesz legyalulva géppel, hogy le tudjon folyni a víz. Az 

utakkal kapcsolatban még elmondta, hogy a körzeti megbízottaknak a érvényt kellene 

szerezni a kitett korlátozó tábláknak, a nagy tehergépjárművek behajtanak oda is ahova 

nem lehetne, az utak azért mennek tönkre. 

Csiszár József: A lakópark utcájának javítása olyan minőségben készült el, hogy már 

most töredezik ki több helyen is. Tavaszra ugyanolyan állapotban lesz, mint a javítás 



előtt. Azt garanciában meg kell velük újra csináltatni, ha nem is most, de tavasszal 

mindenképpen. 

Kovács György: Amennyiben tavasszal gond lesz, azt garanciában megcsináltatjuk. 

Joó Imre: Meleg aszfalttal történt a javíttatás? 

Kovács György: Igen, kint voltam, amikor a munkát végezték, le volt takarva és 

gőzölgött. 

A képviselők véleménye az volt, hogy a kavicsot nem kell átvenni, a padka javítását 

előbb el kell végeztetni.   

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: 

 

110/2012. (XI.13.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rohonczi utcai útpadka 

javításához kavicsot nem vásárol.  

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

f.) Kovács György: A művelődési ház akadálymentes bejáratának megvalósításához 

kértünk ajánlatokat. Két megoldás van, az egyik a jogszabályoknak és előírásoknak 

megfelelő rámpa megépítése, illetve egy rögzített lépcsőlift beszerelése. Az ajánlatok 

alapján a rámpa megépítése 2.521.458,- Ft lenne, a rögzített lépcsőlift pedig 2.743.041,- 

Ft-ba kerülne. 

Joó Imre: Még mindig nem értem, hogy az eredetileg tervezett rámpához miért kellett 

hozzányúlni. 

Kovács György: Sajnos az eredeti tervek szerinti akadálymentesítés nem felel meg az 

előírásoknak, sem az MVH, sem az építéshatóság nem veszi át, csak akkor, ha a 

jogszabályoknak megfelelően készül el az akadálymentesítés. A teljes pályázati 

támogatástól elesik az önkormányzat, ha nem megfelelően készül el az akadálymentesítés. 

Dr Csapó Tamás véleménye az volt, hogy az újonnan megrajzolt rámpa elcsúfítja az 

épületet, ő nem támogatja, ha mindenképpen meg kell oldani, akkor a rögzített lépcsőlift 

felszerelését támogatja. 

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: 

 

111/2012. (XI.13.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház (9791 Torony, 

Felsőőri u. 47. szám) akadálymentes bejáratának megvalósításához megrendeli a 

Design Bau 2006 Kft-től annak árajánlata alapján egy darab VIMEC gyártmányú 

rögzített lépcsőlift kerekes kocsival közlekedők részére felszerelését 2.159.875,- Ft + 

ÁFA = 2.743.041,- Ft vállalási díj ellenében. A vállalási díj egy részének fedezete az 

önkormányzat által a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján benyújtott és 

2064276427 azonosító számon nyilvántartott és elfogadott támogatási kérelme, a 

vállalási díj fennmaradó összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből 

biztosítja.  

 



          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

g.) Kovács György: Az újsággal kapcsolatban korábban az volt a kérés, hogy kérjünk 

árajánlatot. A Kerényi és Komláty nyomda 84 e Ft-ért vállalta el a szerkesztést és a 

nyomtatást 720 db esetén, ők színesben nem tudják. A kötelezően leadandó példányok és 

a helyi ingatlanok száma alapján ennyi kellene. A Pungor nyomda 94 e Ft-ért vállalná.  

Joó Imre véleménye az volt, hogy nem szükséges színesnek lenni az újságnak, 

egyszerűbb helyben elkészíttetni, negyedévente elegendő a megjelenés. A Művelődési 

Ház vezetője közreműködhetne a szerkesztésben, az első példány decemberben már 

megjelenhetne. Az újság szerkesztéséhez egy szerkesztőbizottságot is lehetne alakítani. 

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: 

 

112/2012. (XI.13.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli Kerényi és Komláty 

nyomdától a toronyi helyi újság szerkesztését és nyomtatását 720 példányban 84 e Ft 

vállalási áron. Az újság szerkesztésének és nyomtatásának fedezete az önkormányzat 

2012. évi költségvetésében a Művelődési Ház dologi kiadások előirányzata.   

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: 

 

Kovács György: 

 

 A járási hivatalok létrehozására szóló megállapodás aláírása megtörtént. Az 

átadandó személyek tekintetében nem volt lehetőség a létszám csökkentésére, így 

az eredeti formában került aláírásra a megállapodás. 

 A Vas Megyei Rendőrkapitányság megköszönte a körzeti megbízotti gépjármű 

forgalomba helyezéséhez nyújtott támogatásunkat.  

 Értesítést küldtek önkormányzatunk részére, hogy kinevezték az új szombathelyi 

kapitányt, Dr Horváth András rendőr alezredes lett. 

 December 5-ére tűzték ki az újabb tárgyalást az iskolai hozzájárulások ügyében. A 

szakértő valamivel nagyobb összeget állapított meg, mint amennyit eddig kértünk. 

 

Csiszár József: 

 

 Palkó Árpád a Palkó István fia felajánlotta, hogy van sok olyan könyve amit fel 

szeretne ajánlani a toronyi Művelődési Háznak. 

 A szelektív hulladékgyűjtés még mindig nem működik, lehet-e erről tudni valamit. 

 

Kovács György: 

 

 válaszában elmondta, a felajánlást természetesen köszönettel elfogadja az 

önkormányzat. A szelektív hulladékszállítást egy másik cég végzi, lehet, hogy 

még nem működik mindenhol jól, de újra működik. 



Rácz István: 

 

 A járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodás aláírásra került, de még 

mindig aggódom, hogy ittmarad a toronyi hivatal három fővel. 

 

Lakics Monika körjegyző: 

 

 válaszában elmondta, a hivatal működését mindenképpen meg kell oldani, 

amennyiben a feladatok indokolni fogják, akkor szükség lesz köztisztviselők 

felvételére is. A hivatal működése a körjegyző felelőssége lesz. A közös 

önkormányzati hivatal alapító okiratába bele kell kerülnie a hivatal létszámának is, 

annak alapján kerülhet  majd sor a működés szempontjából szükséges létszám 

foglalkoztatására.   

 

 

Joó Imre: 

 

 Nem akarok indulatokat gerjeszteni, és nem szívesen teszem, de az iskolaigazgató 

megkért, hogy mondjam el, hogy már nem először fordul elő, hogy reggel a 

takarítónő a tornacsarnokot nyitva találja, egész éjjel nyitva van a csarnok, ég a 

villany. Ma reggel is így találta nyitva a csarnokot, a tornacsarnokban a gyűrű 

kötelébe bele volt vágva, szerencse, hogy nem történt tragédia. Majdnem mindig 

tönkretesznek valamit. 

 

Kovács György: 

 

 válaszában elmondta, tudomása szerint nem volt nyitva a csarnok és a kötél sem 

volt elvágva.   

 

 

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 18.00 

órakor bezárta. 

kelt, mint első oldalon 

 

 

 

 

                     Lakics Monika                                                Kovács György 

                        körjegyző                           polgármester



 

K i m u t a t á s 

  a 2012.11.13-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 

       

       

       

       

 
 A határozat száma Kód 

1. 106/2012. (XI.13.) számú határozatot  L8 

2. 107/2012. (XI.13.) számú határozatot Z1 

3. 108/2012. (XI.13.) számú határozatot Z1 

4. 109/2012. (XI.13.) számú határozatot Z1 

5. 110/2012. (XI.13.) számú határozatot Z1 

6. 111/2012. (XI.13.) számú határozatot Z1 

7. 112/2012. (XI.13.) számú határozatot Z1 

   

   

   

 


