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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   

                         28-án 16.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésén. 

 

Ülés helye:      Körjegyzőség Tanácskozóterme, Torony 

 

Jelen vannak:    Kovács György  polgármester 

      Csiszár József alpolgármester, 

Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre, Rácz István képviselők (6 fő) 

 

Tanácskozási joggal: Lakics Monika körjegyző                                     

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

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

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

napirendjét egyhangúlag (6 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta: 

 

Napirend:  

 

1./     Az önkormányzat 2012. III. negyedévi beszámolója 

         Ea.: polgármester 

 

2./     2013. évi koncepció elfogadása 

         Ea.: polgármester 

 

3./     Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók  

         Ea: polgármester 

 

Csercsics Antal: Szeretnék napirend előtt szót kérni. 

Kovács György megadta a szót a képviselőnek. 

Csercsics Antal: A sportcsarnokban folyó dolgokkal kapcsolatban szeretném elmondani, 

hogy amiről a legutóbbi testületi ülésen szó volt, az a közérdek védelmében történt. Én is 

több alkalommal láttam ott éjfél és hajnali négy között világítást. Ezt a kérdést rendezni 

kell, ez közérdek. 

Kovács György: eddig az volt a rend, hogy az utolsó igénybevevő a postaládámba 

bedobja a kulcsot. A továbbiakban ilyen nem lesz, este 9-kor be fogom zárni a 

sportcsarnokot. 

Joó Imre: Köszönöm a Csercsics Antalnak, hogy ezt szóvá tette és örülök, hogy 

rendeződni fog a dolog. 

 

1./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

a.) Kovács György: Az első napirendi pont keretében az önkormányzat első 

háromnegyedévéről szóló beszámoló elfogadására kerülne sor. 

Ismertette a beszámoló adatait. A képviselők részletesen áttekintették a beszámolót, az 

előirányzatok teljesítése tekintetében részletesen megbeszélték a teljesítés adatainak 

hátterét. Ezt követően a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. 



Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, 

hozzászólás, más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú 

szavazással (6 igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

113/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi III. 

negyedéves beszámolót 207.674,- Ft bevétellel 

                                        159.039,- Ft kiadásssal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Kovács György: Az iskola háromnegyedéves beszámolója szintén az első napirendi 

pont keretében kerül megtárgyalásra. 

Ismertette a beszámoló adatait. A képviselők részletesen áttekintették a beszámolót. Ezt 

követően a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. 

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

114/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Általános Iskola 2012. 

évi III. negyedéves beszámolót 50.099,- Ft bevétellel 

                                                     49.319,- Ft kiadásssal elfogadja. 

 

                    Felelős: polgármester 

                    Határidő: azonnal 

 

c.) Kovács György: Az óvoda háromnegyedéves beszámolójának elfogadása a következő 

az első napirendi pont keretében. 

Ismertette a beszámoló adatait. A képviselők részletesen áttekintették a beszámolót. Ezt 

követően a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. 

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

115/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 2012. évi III. 

negyedéves beszámolót 20.821,- Ft bevétellel 

                                         20.508,- Ft kiadásssal elfogadja. 

 

                        Felelős: polgármester 

                        Határidő: azonnal 

 

d.) Kovács György: Az első napirendi pont keretében kell sort kerítenünk még a 

körjegyzőség háromnegyedéves beszámolójának elfogadására is. 



Ismertette a beszámoló adatait. A képviselők részletesen áttekintették a beszámolót. Ezt 

követően a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. 

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

116/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi III. 

negyedéves beszámolót 19.085,- Ft bevétellel 

                                        18.244,- Ft kiadásssal elfogadja. 

 

                 Felelős: polgármester 

                 Határidő: azonnal 

 

e.) Kovács György: A költségvetés módosítására szintén sort kell kerítenünk. Részben az 

előirányzatok teljesítésének alakulása miatt, részben az időközben meghozott döntések 

alapján indokolt, hogy előirányzatokat emeljünk. 

Ismertette a rendelettervezet adatait. A képviselők részletesen áttekintették a 

számadatokat. Ezt 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 

szavazat) megalkotta 13/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 

2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

a.) Kovács György: Az önkormányzat 2013. évi koncepciója szintén elkészült. Mivel 

még nem tudjuk a jövő évi költségvetés adatait, ezért csak a jelenlegi ismereteink alapján 

tudtuk elkészíteni. 

Ismertette a koncepció adatait. A képviselők részletesen áttekintették a számadatokat. Ezt 

követően a polgármester javasolta a koncepció elfogadását. 

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

117/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 194.745,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b.) Kovács György: Az óvoda 2013. évi koncepciója is elkészült. A jelenlegi tudomásunk 

szerint az óvodapedagógusok bérét is az állam átvállalja. A tervezet eszerint készült el és 

az idei teljesítési adatok figyelembevételével. 



Ismertette a koncepció adatait. A képviselők részletesen áttekintették a számadatokat. Ezt 

követően a polgármester javasolta a koncepció elfogadását.  

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

118/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 2013. évi 

koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 29.960,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

c.) Kovács György: A körjegyzőség 2013. évi koncepciója is az előzőekben ismertetettek 

szerint készült el. Nem tudunk még semmit a jövő évi finanszírozásról, csak a 

törvényjavaslatot láttuk. Aszerint terveztük a finanszírozást és a kiadásokat is. 

Ismertette a koncepció adatait. A képviselők részletesen áttekintették a számadatokat. Ezt 

követően a polgármester javasolta a koncepció elfogadását.  

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

119/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2013. évi 

koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 45.800,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

a.) Kovács György: A Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetői beosztása 

szeptemberben megüresedett. Dr Tiborcz János r. dandártábornok Dr Gulyás Ferenc r. 

alezredes rendőrségi főtanácsos urat javasolja a vezetőjévé kinevezni, kéri ehhez az 

önkormányzat támogatását. Javaslom támogassuk a kinevezést. 

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel 

(5 igen 1 nem szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

120/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Dr. Gulyás Ferenc r. 

alezredes, rendőrségi főtanácsos a Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetőjévé 

történő kinevezését. 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 



b.) Kovács György: A közoktatási feladatok állami feladattá válása indokolja a 

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását. A 

határozati javaslat azokat a pontokat érinti, ami közoktatási feladatot tartalmazott. 

Javaslom a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

121/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szombathelyi 

Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az alábbi 

pontok alapján. 

 

A Társulási Megállapodás módosításai: 

 

1. A Társulási Megállapodás III. fejezet Feladat- és hatáskörellátás 6. pont 

francia bekezdése Közoktatási feladatok következőképpen módosul: 

„Köznevelési feladatok. Ennek keretében gondoskodik a köznevelési feladat 

ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7. § 1. a) pontja szerinti intézmények 

hatékonyabb működésének szervezéséről, a nevelési-oktatási intézményekben 

folyó óvodai nevelés színvonalának javításáról”. 

2. A Társulási Megállapodás III. fejezet Feladat- és hatáskörellátás 6. pont  

„Pedagógiai szakszolgálati tevékenység”bekezdés egésze törlésre kerül. 

3.  A Társulási Megállapodás III. fejezet Feladat- és hatáskörellátás 6. cím  A 

többcélú társulás keretében ellátandó feladatok 4. bekezdéséből törlésre 

kerül a következő szöveg: „és általános iskolai oktatás.” 

 

4. A Társulási Megállapodás 1.2.3.4.5.6 számú mellékleteiben a lakosságszámok 

módosítása a 2012. január 1-ei állapotot tükrözi. 

 

5. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete a „közoktatási” feladatok 

ellátására társult önkormányzatok cím kiegészül „köznevelési” feladatok 

ellátásával. 

 

6. A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete Többcélú Társulás által – 

intézmény fenntartásával - ellátott óvodai és általános iskolai oktatásban 

részt vevő önkormányzatok cím a következőképpen módosul: „Többcélú 

Társulás által – intézmény fenntartásával - ellátott óvodai nevelésben részt vevő 

önkormányzatok”. 

 

7. A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete „A  közszolgáltatást biztosító 

– a Többcélú Társulás által fenntartott – intézmények” szöveg kiegészül 

„2012. december  31. napig” szöveggel. 

 

8. A Társulási Megállapodás 7. számú melléklete új ponttal egészül ki „A  

közszolgáltatást biztosító – a Többcélú Társulás által fenntartott – intézmények 



2013. január 1. naptól 1.Gyöngyös-kert Óvoda-Gencsapáti, 2.Rumi Rajki István 

Általános Művelődési Központ 3.Bokréta Óvoda Sorkifalud”. 

 

9. A Társulási Megállapodás kiegészül a jelen módosítást elfogadó testületi 

határozatok számát felsoroló Záradékkal. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

c.) Kovács György: A Szova Zrt. jelezte, hogy emelné a szolgáltatási díjakat. Mivel a 

jogszabály úgy fogalmaz, hogy a szolgáltatási díjat legalább egy évre kell meghatározni, 

ezért most nincs mód díjemelésre, hiszen a jelenlegi díjakat 2012. április 15-én fogadtuk 

el. Úgy gondolom, hogy ennek megfelelően arról kell döntenünk, hogy a díjemelési 

javaslattal nem értünk egyet, díjemelésre csak a jogszabályban foglaltaknak megfelelően 

kerülhet sor. 

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

122/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szova Zrt. díjemelési 

javaslatát nem fogadja el, mivel a szolgáltatási díj emelésére 2012. április hó 

folyamán sor került és a hulladékszállítási szolgáltatási díj emelésére a vonatkozó 

jogszabályban foglaltak alapján a szolgáltatási díjat legalább egy évre kell 

megállapítani. Ennek alapján a díj emelésére csak a jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően kerülhet sor. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Szova Zrt-t 

értesítse. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

d.) Kovács György: A korábban elfogadott határozatoknak és az új hivatal létrehozására 

kötött Megállapodásnak megfelelően a jelenlegi Körjegyzőség 2012. december 31-én 

megszűnik. Ehhez kapcsolódóan elkészült a körjegyzőség Megszüntető Okirata, amit 

javaslok elfogadni.  

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

123/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Torony-Dozmat Körjegyzőség 

Megszüntető Okiratát az alábbiak szerint elfogadja:  

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete (9791 Torony, Rohonczi u. 6., 

képviselője: Kovács György polgármester) és Dozmat Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete (9791 Dozmat, Fiumei u. 26., képviselője: Horváth Ádám 

polgármester) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 11.§-ában 



biztosított hatáskörében eljárva és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14.§. (2)-(3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a Torony-Dozmat Körjegyzőség, mint önkormányzati 

költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012. december 31-i hatállyal az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

1. A költségvetési szerv: 

a.) Neve:   Torony-Dozmat Körjegyzőség 

b.) Székhelye:   9791 Torony, Rohonczi u. 6. 

c.) Adószáma:  15425131-1-18 

d.) Törzsszáma:  425137  

e.) Bankszámlaszáma: 72100213-10003729 

f.) Vezetője:   Lakics Monika körjegyző 

g.) gazdálkodása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

h.) alaptevékenysége az államháztartási szakágazati rend szerint: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

2. Megszüntetés időpontja: 2012. december 31. 

3. Megszüntető szerveinek neve, székhelye: 

 Torony Község Önkormányzat  

     9791 Torony, Rohonczi u. 6.) 

 Dozmat Község Önkormányzat 

9791 Dozmat, Fiumei u. 26.) 

4. A megszüntetés módja: jogutódlással, egyesítés összeolvadással 

5. A megszüntetés oka: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

85.§. (1) –(2) bekezdése alapján 2013. január 1-jei hatállyal Torony Község 

Önkormányzata és Dozmat Község Önkormányzata Felsőcsatár Község 

Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.  

6. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

2013. január 1-jétől Torony és Dozmat községek tekintetében a 2013. január 

1. napjával létrejövő Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A 

feladatellátást szolgáló vagyon Torony Község Önkormányzata tulajdonában 

lévő Torony, Rohonczi u. 6. szám alatti hivatal épülete. 

 

7. A megszüntetett költségvetési szerv feladatellátási, igazgatási jogutódjai: 

Torony és Dozmat Község tekintetében: Toronyi Közös Önkormányzati   

Hivatal (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) 

8. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az intézmény jogutódja: 

Torony és Dozmat Községek Önkormányzatának képviselő-testületei. 

Az eszközök és források leltározásáért, a vagyonátadás lebonyolításáért a 

körjegyző a felelős. Határidő: 2012. december 31. A vagyonátadás külön 

megállapodás alapján fog történni. 

A 2012. évi költségvetési beszámoló elkészítésére a Toronyi Közös 

Önkormányzati Hivatal kötelezett. 



 

9. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

A körjegyző közszolgálati jogviszonya a Toronyi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál, mint munkáltatói jogutódnál – a közös önkormányzati hivatal 

jegyzőjévé való kinevezéssel – fennáll, részére áthelyezéssel lesz biztosítva a 

köztisztviselői munkakör. A Körjegyzőség 2 fő köztisztviselőjének 

közszolgálati jogviszonya (a Vas Megyei Kormányhivatallal történő 

megállapodás alapján) a Szombathelyi Járási Hivatalnál áthelyezéssel lesz 

biztosítva a köztisztviselői munkakör. A Körjegyzőség 3 fő köztisztviselőjének 

jogviszonya a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint munkáltatói 

jogutódnál fennáll, részére áthelyezéssel lesz biztosítva a köztisztviselői 

munkakör. Egy fő hivatalsegéd jogviszonya a Toronyi Közös Önkormányzati 

Hivatalnál, mint munkáltatói jogutódnál fennáll, részére áthelyezéssel lesz 

biztosítva a munkakör.  

10. Kötelezettségvállalás rendje: 

A megszűnő költségvetési szerv a megszűnés időpontjáig, 2012. december 31-

ig vállalhat kötelezettséget. 

     

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

e.) Kovács György: Az új hivatal megszűnésével egyidejűleg pedig létrejön a Toronyi 

Közös Önkormányzati Hivatal, aminek elkészült az Alapító Okirata, amit javaslok 

elfogadni.   

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

124/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:  

1./ A költségvetési szerv neve: TORONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

2./ A költségvetési szerv székhelye: 9791 Torony, Rohonczi u. 6. 

     2.1. A költségvetési szerv kirendeltségei: 9791 Dozmat, Fiumei u. 26. 

                                                                       9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. 

 3./ Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve(i), székhelye(i): 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9791 Torony, Rohonczi u.6. 

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9791 Dozmat, Fiumei u. 26. 



Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                               9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. 

     3.1. Irányító szerv neve, székhelye: Torony Község Önkormányzata Képviselő- 

                                                               testülete 9791 Torony, Rohonczi u. 6. 

4./ Az alapítás időpontja: 2013. január 1. 

4.1: Az intézmény jogelődje: Torony-Dozmat Körjegyzőség 9791 Torony, Rohonczi u. 6.  

                           Felsőcsatár-Narda-Bucsu Körjegyzőség 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74.   

5./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 

 

6./ Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. 

 

7./ A szerv illetékességi területe: Torony, Dozmat és Felsőcsatár községek közigazgatási 

területe 

       7.1.  A szerv működési köre: Torony, Dozmat és Felsőcsatár községek tekintetében 

a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, birtokháborítási, hagyaték, 

anyakönyvi igazgatás, népesség nyilvántartási, igazgatási ügyek, továbbá a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatok feladatait képező: 

 1. településfejlesztés, településrendezés;  

2. településüzemeltetés;  

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 

elnevezése;  

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  

5. környezet-egészségüg;  

6. óvodai ellátás;  

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 

a helyi közművelődési tevékenység támogatása;  

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;  

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;  

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint 

a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;  

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;  

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;  

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;  

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;  

15. sport, ifjúsági ügyek;  

16. nemzetiségi ügyek;  
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;  

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;  

19. hulladékgazdálkodás feladatok ellátásának segítése  

 

8./ Közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény( a továbbiakban 

Mötv.)84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában.  



9./ Alaptevékenysége:  

A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 

meghatározott feladatokat Torony, Felsőcsatár és Dozmat települések vonatkozásában. A közös 

hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös 

hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

9.1. Államháztartási szakágazati besorolása:  

      841105 Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási  

                  tevékenysége. 

        Torony, Dozmat, Felsőcsatár Községek Önkormányzata Képviselő-testületei, azok         

        szervei működésével kapcsolatos előkészítő, döntések végrehajtásával összefüggő    

        feladatok ellátása, az önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása. 

9.2. Ellátandó alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása:  

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
                     Az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos feladatok előkészítése,  

                     végrehajtása 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
                      Az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos feladatok előkészítése,  

                     végrehajtása 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
                     Az Európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos feladatok előkészítése,  

                     végrehajtása 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

                      Az országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok előkészítése,  

                     végrehajtása 

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

Az alapító önkormányzatok és szerveik üléseinek, döntéseinek előkészítése, 

végrehajtása, az önkormányzatok és szervei, a polgármester és a körjegyző 

hatáskörébe tartozó hatósági ügyek döntésre való előkészítése, a döntések 

végrehajtása. Az alapító önkormányzatok és szerveik pénzügyi gazdasági 

feladatainak ellátása.” 

9.3. A szerv alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

10./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az alapításkori ingatlan és ingó vagyon az alapító 

tulajdona. Torony Község Önkormányzatának tulajdonát képező toronyi 90 hrsz.-ú ingatlanon 

fekvő önkormányzati hivatali épület, mely forgalomképtelen törzsvagyon. Dozmat Község 

Önkormányzatának tulajdonát képező dozmati 95 hrsz-ú ingatlanon fekvő Közösségi Ház 

épület, amely forgalomképtelen törzsvagyon. Felsőcsatár Község Önkormányzatának tulajdonát 

képező felsőcsatári 12 hrsz-ú ingatlanon fekvő 9794 Petőfi u. 74. Községháza épület, amely 

forgalomképtelen törzsvagyon. A használatba adott ingó vagyon érték és mennyiségi 

nyilvántartások alapján.A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jogosultság a fenntartó 

önkormányzatok vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében foglaltak szerint alakul. 

 

11./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

       A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyre a  

       Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi C XCIX. törvény az irányadó. A   

       foglalkoztatottak jogviszonya továbbá lehet munkavállaló, melyre a Munka    

      Törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra   

       irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvény (pl.  

      megbízási jogviszony) irányadó. 

 

12./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

1. A szerv vezetője a közös önkormányzati hivatal jegyzője. A szerv képviseletére 

a közös önkormányzati hivatal jegyzője jogosult. 



2. A közös önkormányzati hivatal jegyzőjét a polgármesterek a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 82 §-ban foglalt 

módon nevezik ki. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

f.) Kovács György: Az egyeztetések során felmerült, hogy Dozmat Község 

Önkormányzatának van az Óvoda épületében egy nagyon kicsi tulajdoni hányada, amit ők 

ingyenesen felajánlanának Torony Község Önkormányzatának. Mivel nagyon kis 

tulajdonrészről van szó és az ingatlan amúgy is korlátozottan forgalomképes, ezért 

célszerűbb lenne a tulajdonviszonyokat most ilyen módon rendezni, főleg, hogy a 

felajánlás ingyenes átruházásról szól. Most a felajánlott ingatlan elfogadásáról kellene 

döntenünk. Javaslom fogadjuk el az ingyenesen felajánlott tulajdonrészt.   

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

125/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Dozmat Község 

Önkormányzata által Torony Község Önkormányzata részére ingyenesen felajánlott 

a Toronyi 244/1 hrsz-ú ingatlanban lévő 1/20-ad tulajdoni hányadú ingatlanrészt. 

Az ingatlanrész tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos költségek Torony 

Község Önkormányzatát terhelik.  

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 

ingatlanrész átruházásához kapcsolódó iratok elkészíttetésével és aláírásával. 

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

g.) Kovács György: A jövő évtől a közoktatási feladat állami feladattá válik, ennek 

értelmében az iskolánk állami fenntartásba és működtetésbe kerül. Az önkormányzatok 

közoktatási feladatokra vonatkozó megállapodásaikat ez év végéig módosítani kötelesek 

úgy, hogy közoktatási feladatellátás nem szerepelhet a társulási megállapodásokban. 

Mivel az Általános Iskola és a Csicsergő Óvoda fenntartására egy közös Társulási 

Megállapodás van érvényben, szükséges ehelyett egy új Társulási Megállapodás 

elfogadása és a régi Társulási Megállapodás hatályon kívül helyezése. A Társulási 

Megállapodás elkészült, javaslom azt elfogadni.   

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

más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 

igen szavazat) a következő határozatot hozta: 

 

126/2012. (XI.28.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda 

fenntartására vonatkozó Társulási Megállapodást az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja.  

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 



h.) Kovács György: Az új közös önkormányzati hivatal létrejötte is indokolja a 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát. Ezt figyelembe 

véve elkészült egy új rendelettervezet a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról, amit javaslok elfogadni.  

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

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

szavazat) megalkotta 14/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi 

 

Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: 

 

Kovács György: 

 

 A Vasivíz Zrt. 2013. évi csatornadíj emelésről szóló levelében foglaltakat 

ismertette. 

 

 

Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 19.30 

órakor bezárta. 

kelt, mint első oldalon 

 

 

 

 

                     Lakics Monika                                                Kovács György 

                        körjegyző                           polgármester



 

K i m u t a t á s 

  a 2012.11.28-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. 13/2012. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2012. 12. 18. az önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2012.(II.14.) 

önkormányzati rendelet 

_____________________________________ B1 

2. 14/2012. (XII.17.) 

önkormányzati rendelet 

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

2013. 01. 01. _______________________  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2008. (VII.11.) rendelet 

A1 

       

       

 
 A határozat száma Kód 

1. 113/2012. (XI.28.) számú határozatot  C4 

2. 114/2012. (XI.28.) számú határozatot C4 

3. 115/2012. (XI.28.) számú határozatot  C4 

4. 116/2012. (XI.28.) számú határozatot C4 

5. 117/2012. (XI.28.) számú határozatot  D4 

6. 118/2012. (XI.28.) számú határozatot D4 

7. 119/2012. (XI.28.) számú határozatot  D4 

8. 
120/2012. (XI.28.) számú határozatot Z1 

9. 121/2012. (XI.28.) számú határozatot  E7 

10. 122/2012. (XI.28.) számú határozatot Z1 

11. 123/2012. (XI.28.) számú határozatot  L7 

12. 124/2012. (XI.28.) számú határozatot L5 

13. 125/2012. (XI.28.) számú határozatot  Z1 

14. 126/2012. (XI.28.) számú határozatot E10 

 


