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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. december   

                         10-én 16.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésén. 

 

Ülés helye:      Körjegyzőség Tanácskozóterme, Torony 

 

Jelen vannak:    Kovács György  polgármester 

      Csercsics Antal, Joó Béláné, Joó Imre, 

                            Dr Csapó Tamás, 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./     Köznevelési ntézmény állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodás elfogadása 

         Ea.: polgármester 

 

2./     Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók  

         Ea: polgármester 

 

1./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

Kovács György: A közoktatási feladatok állami feladattá válása kapcsán szükség van 

szintén egy megállapodás elfogadására, ami a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

és az önkormányzat között az iskola fenntartására és működtetésére vonatkozóan. A 

megállapodás tervezetét a KIK átküldte, azt mindenki látja. 

Ismertette a megállapodás tartalmát, majd javasolta a Megállapodás elfogadását. 

Joó Imre: szeretném tudni, hogy mi a különbség a használatba adás és a vagyonkezelésbe 

adás között. 

Kovács György: ezt tisztázni fogjuk a tankerületi igazgatóval. 

Joó Imre: az a kérdés, hogy ha a vagyonkezelési jogot is átadjuk, akkor az 

önkormányzatnak megmarad-e a tornacsarnok használati joga. Sajnálatos, hogy a 

rendszerváltáskor önkormányzati tulajdonba adott iskolák most megint kikerülnek az 

önkormányzati körből. A helyi intézményhez nem lesz közünk, lassan felesleges lesz az 

önkormányzat. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat feladata lenne, hogy a helyi 

ügyekben döntsön. Félek, hogy iskolabezárások következnek.  

Lakics Monika körjegyző elmondta, hogy a tankerületi igazgató tájékoztatása szerint a 

közös használatú helyiségekre vonatkozó dolgokat külön megállapodás fogja rendezni 

január hónapban. 

Dr Csapó Tamás javasolta, hogy fogadja el a képviselő-testület a megállapodást, de a 

tornacsarnok használatához az önkormányzat ragaszkodjon.  

A képviselők véleménye az volt, hogy legyen elfogadva a megállapodás, de legyen külön 

megállapodás a tornacsarnok használatára vonatkozóan. 



Kovács György kérte a megállapodás 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: 

 

127/2012. (XII.10.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebersberg 

Intézményfenntartó Társulással, a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 

létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 

kötelezettségek megosztásáról szóló Megállapodást az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást az 

önkormányzat képviseletében aláírja. 

 

                Felelős: polgármester 

                Határidő: azonnal 

 

 

2./ napirendi pont megtárgyalása: 

 

a.) Kovács György: A következő előterjesztés a Vasivíz Zrt-vel kötendő Megállapodás a 

víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény szerinti vagyonátadásról. Az 

Országgyűlés elfogadta a közműadóról szóló jogszabályt. A közműadó fizetése alól csak 

az állam és az önkormányzatok mentesülnek, ez az alapja a vagyonátadásnak. A 

szolgáltatást továbbra is a Vasivíz Zrt végzi, de a vagyonelemeket ezen megállapodással 

visszaadja az önkormányzatnak.  

Ismertette a megállapodás tartalmát, majd javasolta a Megállapodás elfogadását. 

Dr Csapó Tamás: Attól félek, hogy a szolgáltatók csak ki akarnak bújni az adófizetés 

alól. Kötelező ezt nekünk visszavenni? Attól félek, hogy a rendszer meghibásodása során 

az önkormányzatnak kell majd a költségeket állni. 

Joó Imre: az ellátási felelősség az önkormányzaté, a szolgáltatási felelősség pedig a 

Vasivíz Zrt-é. 

Kovács György: valójában ez van a háttérben. Mivel eleve is az önkormányzat 

tulajdonában van, ezért vissza kell venni. A működtetést továbbra is a Vasivíz Zrt fogja 

végezni. Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Kérem a 

testületet a megállapodás elfogadására. 

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: 

 

128/2012. (XII.10.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt-vel, a víziközmű 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonátadásról szóló 

Megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Megállapodást az 

önkormányzat képviseletében aláírja. 

 



                 Felelős: polgármester 

                 Határidő: azonnal 

 

b.) Kovács György: Az önkormányzat épületére lehetőség van egy pályázat benyújtására. 

Ez egy KEOP pályázat, aminek keretében nyílászárócserére, utólagos hőszigetelésre, 

fűtéskorszerűsítésre van lehetőség. Egy energetikai tanúsítvány kell hozzá, illetve az 

épület fűtésköltségének számlái. A benyújtott hibátlan pályázatok a keret kimerüléséig 

automatikusan támogatásban részesülnek, a támogatás mértéke 85 %-os. Javaslom, hogy 

nyújtsuk be a pályázatot, a 15 %-os önrész mértékének összegét pedig határozzuk meg. 

Ennek alapján pályázatíró cég elkészíti a dokumentációt. A pályázatíró cég külön díjazást 

nem kér, csak sikeres pályázat esetén. Kellene még beszélni arról is, hogy milyen más 

pályázatokat nyújtsunk be, mit kellene még fejleszteni a településen.    

A képviselők véleménye az volt, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot, a 

szükséges önrész mértékét maximum 2 millió forintban határozza meg a testület. Más 

pályázat benyújtásáról majd a tényleges pályázati kiírások ismeretében döntsön a testület. 

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: 

 

129/2012. (XII.10.) számú határozat:  

 

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

KEOP 5.5 pályázati kiírás alapján a toronyi önkormányzati hivatal épületének 

utólagos hőszigetelésére, fűtéskorszerűsítésére és nyílászárócseréjének támogatására. 

A pályázat megvalósításához szükséges 15 %-os önrész biztosítására 2.000 e Ft 

összeget biztosít, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervez. 

 

                Felelős: polgármester 

                Határidő: azonnal 

 

 

Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: 

 

Kovács György: 

 

 Az iskola ügyében megvolt az újabb bírósági tárgyalás, további tárgyalások már 

nem lesznek, december 20-án a bíró ítéletet fog hirdetni. 

  

 

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 2012.12.10-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról 
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