
HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 

NYILT ÜLÉSEK 

2013. ÉV 

 
1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 

2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés módosításáról 

3/2013. (II.07.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal  

                                                          létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása közös  

4/2013. (II.07.) számú határozatot Klebersberg Intézményfenntartó Központtal 

                                                          vagyonkezelői szerződés kötéséről 

5/2013. (II.07.) számú határozatot Önkormányzati honlap kialakításának  

                                                          megrendeléséről 

6/2013. (II.07.) számú határozatot Vasivíz Zrt üzemeltetési szerződés módosításáról 

7/2013. (II.07.) számú határozatot Pulay Tünde kéréséről 

8/2013. (II.07.) számú határozatot Csicsergő Óvoda Társulási Tanácsába tag  

                                                          delegálásáról 

 

9/E/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének  

                                                        elfogadásáról  

 

10/E/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal  

                                                            2013. évi költségvetésének elfogadásáról 

11/E/2013. (II.13.) számú határozatot Torony Község Önkormányzata 2013. évi kiemelt  

                                                            céljainak elfogadásáról  
 

9/2013. (II.19.) számú határozatot az önkormányzat 2013. évi munkatervéről 

10/2013. (II.19.) számú határozatot az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről 

11/2013. (II.19.) számú határozatot a sportcsarnok bérleti díjáról 

12/2013. (II.19.) számú határozatot a művelődési ház bérleti díjáról 

13/2013. (II.19.) számú határozatot pályázat kiírásáról helyi civil szervezetek részére 

 

14/2013. (III.28.) számú határozatot a 27/2012. (IV.11.) önkormányzati határozat  

                                                              módosításáról 

15/2013. (III.28.) számú határozatot zárt ülés elrendeléséről 

17/2013. (III.28.) számú határozatot a SZOVA Zrt közszolgáltatói  

                                                              hulladékgazdálkodási tervének elfogadásáról 

18/2013. (III.28.) számú határozatot Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ  

                                                             beszámolójának elfogadásáról 

19/2013. (III.28.) számú határozatot a Szociális étkeztetés szakmai programjának  

                                                              elfogadásáról 

20/2013. (III.28.) számú határozatot az Aranypatak Kulturális Alapítvány támogatásáról 

21/2013. (III.28.) számú határozatot az Aranypatak Asszonykórus támogatásáról 

22/2013. (III.28.) számú határozatot a Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

23/2013. (III.28.) számú határozatot a Toronyi Községi SK támogatásáról 

24/2013. (III.28.) számú határozatot önkormányzati társulásban való részvételről 

25/2013. (III.28.) számú határozatot ingatlanok térítésmentes átvételéről 

26/2013. (III.28.) számú határozatot Kocsis Zoltán András törlési kérelméről 

27/2013. (III.28.) számú határozatot az iskolai étkeztetés biztosításához hozzájárulás  

                                                             kéréséről 



28/2013. (III.28.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda nyári zárásának  

                                                              engedélyezéséről 

29/2013. (III.28.) számú határozatot a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv  

                                                              elfogadásáról 

30/2013. (III.28.) számú határozatot a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelméről 

31/2013. (III.28.) számú határozatot a két ülés közt történt eseményekről szóló  

                                                              polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

32/2013. (III.28.) számú határozatot a körzeti megbízottak kéréséről 

33/2013. (III.28.) számú határozatot árajánlat kéréséről térfigyelő kamerák  

                                                               beszerzéséhez 

34/2013. (III.28.) számú határozatot lakossági fórum összehívásáról 

 

35/2013. (IV.29.) számú határozatot A Toronyi Általános Iskola 2012. évi  

                                                              gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

36/2013. (IV.29.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2012. évi  

                                                              gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

37/2013. (IV.29.) számú határozatot Torony-Dozmat Körjegyzőség 2012. évi  

                                                              gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

38/2013. (IV.29.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ- 

                                                              ének elfogadásáról  

 

39/2013. (IV.29.) számú határozatot az önkormányzat 2014. évi koncepciójának                                                                  

                                                                elfogadásáról 

40/2013. (IV.29.) számú határozatot az önkormányzat 2013-2015. közötti időszakban  

                                                              tervezett saját bevételeiről és adósságot  

                                                              keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

                                                              kötelezettségeiről 

41/2013. (IV.29.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési  

                                                              szerződés elfogadásáról 

42/2013. (IV.29.) számú határozatot a Vas Megyei Kormányhivatallal kötendő  

                                                              üzemeltetési megállapodás elfogadásáról 

43/2013. (IV.29.) számú határozatot a 2012. évről készült belső ellenőrzési jelentés  

                                                              elfogadásáról 

44/2013. (IV.29.) számú határozatot a Toronyi KSK beruházásához támogatás  

                                                              nyújtásáról 

45/2013. (IV.29.) számú határozatot az óvodai felvételi létszámkorlát meghatározásáról 

 

 

46/2013. (V.28.) számú határozatot a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti  

                                                              feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

47/2013. (V.28.) számú határozatot a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási  

                                                              Önkormányzati Társulás 2012 évi pénzügyi beszámoló  

                                                               elfogadásáról  

48/2013. (V.28.) számú határozatot a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási  

                                                              Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  

                                                              elfogadásáról 

49/2013. (V.28.) számú határozatot a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása Társulási  

                                                              Megállapodásának módosításáról, a Szombathelyi  

                                                              Kistérség Munkaszervezete megszüntető okiratának  

                                                              elfogadásáról és a Szociális alapszolgáltatási és  



                                                              gyermekjóléti feladat-ellátási megállapodás  

                                                              megszüntetéséről 

50/2013. (V.28.) számú határozatot a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának 2013.  

                                                              évi II. féléves költségvetésének elfogadásáról 

51/2013. (V.28.) számú határozatot Marosits József kötetének támogatásáról 

52/2013. (V.28.) számú határozatot a Vízuális Művészetek Kollégiuma pályázatáról 

53/2013. (V.28.) számú határozatot az Aranypatak lakópark útjaival kapcsolatos  

                                                            büntetőfeljelentésről 

54/2013. (V.28.) számú határozatot a 2013. évi Falunap időpontjáról  

55/2013. (V.28.) számú határozatot óvodai feladatellátási szerződésről 

 

56/2013. (VI.27.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel megkötött Szennyvízközmű- 

                                                              használati díj megállapításáról és a felek közötti  

                                                              elszámolási kötelezettségekről szóló Megállapodás  

                                                              egységes szerkezetben történő elfogadásáról 

57/2013. (VI.27.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda Társulási Megállapodásának  

                                                              elfogadásáról 

58/2013. (VI.27.) számú határozatot az SzLIng Kft-vel kötött megbízási szerződés  

                                                              módosításáról  

59/2013. (VI.27.) számú határozatot a 16/2013. (III.28.) számú határozat módosításáról 

60/2013. (VI.27.) számú határozatot az 517-es hrsz-ú terület rendbetételéről  

61/2013. (VI.27.) számú határozatot Várallai Lászlóné kérelméről  

62/2013. (VI.27.) számú határozatot a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

63/2013. (VI.27.) számú határozatot megbízási díj megállapításáról  

64/2013. (VI.27.) számú határozatot a Művelődési Ház részére történő eszközbeszerzésről 

65/2013. (VI.27.) számú határozatot a Rohonczi út padkajavításának és az ipartelepi árok  

                                                             kimélyítésének megrendeléséről 

66/2013. (VI.27.) számú határozatot mart aszfalt megrendeléséről a lakóparki út javításához 

67/2013. (VI.27.) számú határozatot az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról  

68/2013. (VI.27.) számú határozatot a falunapi programok és költségek elfogadásáról 

69/2013. (VI.27.) számú határozatot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére  

                                                             hozzájárulás adásáról 

70/2013. (VI.27.) számú határozatot a települési értéktárról 

 

76/2013. (VII.23.) számú határozatot a Toronyi Csicsergő Óvoda Társulási  

                                                               Megállapodásának módosításáról 

77/2013. (VII.23.) számú határozatot a Toronyi Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának  

                                                               módosításáról 

78/2013. (VII.23.) számú határozatot a Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi  

                                                               felhívásáról  

79/2013. (VII.23.) számú határozatot Várallai Lászlóné kéréséről 

80/2013. (VII.23.) számú határozatot a Szova Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés  

                                                               felmondásáról 

 

81/2013. (IX.12.) számú határozatot a Toronyi Csicsergő Óvoda I. félévi gazdálkodásáról 

                                                              szóló beszámoló elfogadásáról 

82/2013. (IX.12.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi  

                                                              gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

83/2013. (IX.12.) számú határozatot az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló  

                                                              beszámoló elfogadásáról 



84/2013. (IX.12.) számú határozatot az idősek napja rendezvényének költségeiről 

85/2013. (IX.12.) számú határozatot az idősek napja rendezvényének időpontjáról 

86/2013. (IX.12.) számú határozatot a polgármester figyelmeztetéséről 

87/2013. (IX.12.) számú határozatot a művelődési ház vezetőjének figyelmeztetéséről 

88/2013. (IX.12.) számú határozatot a művelődési ház vezetője munkaidejének  

                                                              csökkentéséről 

89/2013. (IX.12.) számú határozatot a művelődési ház vezetője beszámoltatásáról  

90/2013. (IX.12.) számú határozatot a tornacsarnok biztosításáról horvát napra 

91/2013. (IX.12.) számú határozatot az óvodai működéshez szükséges hozzájárulásról   

92/2013. (IX.12.) számú határozatot az óvodai csoportlétszám emeléséről 

93/2013. (IX.12.) számú határozatot tag delegálásáról a toronyi általános iskola intézményi  

                                                              tanácsába 

94/2013. (IX.12.) számú határozatot Csatlakozásról a Bursa Hungarica Felsőoktatási  

                                                              Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi  

                                                              fordulójához 

 

 

95/2013. (X.11.) számú határozatot önrész biztosításáról tűzifa pályázathoz 
 

96/2013. (X.28.) számú határozatot Dr Vásárhelyi Tamás ügyvéd megbízásáról 

97/2013. (X.28.) számú határozatot a polgármester további foglalkoztatásához történő  

                                                             hozzájárulásról 
 

 

98/2013. (X.31.) számú határozatot a Toronyi Csicsergő Óvoda III. negyedéves  

                                                            gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

99/2013. (X.31.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal III.  

                                                            negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló  

                                                            elfogadásáról 

100/2013. (X.31.) számú határozatot a Toronyi Csicsergő Óvoda 2014. évi koncepciójának  

                                                              elfogadásáról 

101/2013. (X.31.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi  

                                                              koncepciójának elfogadásáról 

102/2013. (X.31.) számú határozatot az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról  

                                                              szóló beszámoló elfogadásáról 

103/2013. (X.31.) számú határozatot az önkormányzat 2014. évi koncepciójának  

                                                              elfogadásáról 

104/2013. (X.31.) számú határozatot a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárral  

                                                              könyvtár-ellátási szolgáltatás nyújtására megállapodás  

                                                              kötéséről 

105/2013. (X.31.) számú határozatot a Vasivíz Zrt részére átadandó pénzbeli hozzájárulásról 

106/2013. (X.31.) számú határozatot Dozmat Község hatályos településrendezési tervének  

                                                              módosításához való hozzájárulásról  

107/2013. (X.31.) számú határozatot az önkormányzat intézményei időszakos  

                                                              érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának  

                                                              megrendeléséről 

108/2013. (X.31.) számú határozatot Kocsis Zoltán rendezési terv módosításával  

                                                              kapcsolatos kéréséről  

109/2013. (X.31.) számú határozatot Kovács Imre útcsatlakozás bővítési kérelméről  

110/2013. (X.31.) számú határozatot a 066 hrsz-ú terület értékesítési feltételeiről  

111/2013. (X.31.) számú határozatot a SZOVA Zrt hulladékszállítási feladat ellátásáról  



112/2013. (X.31.) számú határozatot pályázat benyújtásáról Holokauszt emlékév 2014 c.  

                                                              pályázati kiírás alapján   

 

 

114/2013. (XII.12.) számú határozatot a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása  

                                                                társulási megállapodásának módosításáról 

115/2013. (XII.12.) számú határozatot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.                               

                                                                évben végzett munkájáról szóló jegyzői beszámoló  

                                                                elfogadásáról 

116/2013. (XII.12.) számú határozatot a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

117/2013. (XII.12.) számú határozatot a Star Laguna Bt megbízásáról 

118/2013. (XII.12.) számú határozatot árajánlatok kérése hulladékszállítás közszolgáltatás  

                                                                  elvégzésére 

119/2013. (XII.12.) számú határozatot a 2014. évben alkalmazandó bérleti díjakról 

120/2013. (XII.12.) számú határozatot az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter és a  

                                                                  főkönyvi könyvelés korrekciójáról 

121/2013. (XII.12.) számú határozatot a behajthatatlan követelések törléséről 

122/2013. (XII.12.) számú határozatot a 012 hrsz-ú terület kitisztításának engedélyezéséről 

 

123/2013. (XII.19.) számú határozatot a SZOMHULL Kft ajánlatának elfogadásáról 

124/2013. (XII.19.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda fenntartására szóló  

                                                                  Intézményfenntartó Társulás társulási  

                                                                  megállapodásának módosításáról 

 

 


