Községi Önkormányzat
Vámosszabadi
Jegyzőkönyv
Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének
2013. január 14-én (hétfőn) 18 órakor tartott
rendkívüli testületi ülésének nyilvános üléséről
Az ülés helye: Vámosszabadi Faluház rendezvényterme
(9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.)
A testületi ülés időben: 18.00-tól 21.05-ig tart.
Az ülésen jelen vannak: a képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint:
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Alasztics Ervin
Horváth Anita
Kukorelli Norbert
Méri Attila
Müller Sándor

mindösszesen: 6 fő
Igazoltan távol: Réti Csaba polgármester
Állandó meghívottként, tanácskozási joggal, jegyzőkönyvvezetőként:
Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó megbízott jegyző
Jelen van még:
Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos
Dolmányos Katalin művelődésszervező
Hordós Tamás lakosság részéről
Adorján Judit lakosság részéről

Vámosi Elek Balázs képviselő:
Mint korelnök, megnyitom a képviselő-testületi ülést, köszöntöm a megjelenteket.
A napirendi pontokat mindenki előzetesen megkapta. Kiegészítést szeretne-e tenni valaki?
Az egyebekben lenne javaslatom az vagyonnyilatkozatok, az SzMSz módosítása személyi változások
miatt, gyermekjóléti szolgáltató, valamint a sárási utcanevek elnevezése, valamint az 0331/17 hrsz.-ú
külterületi mocsár terület átvétele állami tulajdonból.
Horváth Anita képviselő:
Bejelentésem lenne a Környezetvédelmi bizottsági tagságommal kapcsolatban.
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Vámosi Elek Balázs képviselő:
Kérem, hogy szavazzunk a napirendi pontok módosításáról.
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a következő határozatot:
1/2013.(I.14.) önkormányzati határozat
A napirendi pontok módosítása
Döntést igénylő ügyek:
Döntés az alpolgármester választásáról. Előadó Vámosi Elek Balázs (korelnök) képviselő
Buszváró sziget építése. Előadó: Vámosi Elek Balázs képviselő
A Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés aláírásáról Előadó: Müller Sándor képviselő
Jegyző helyettesítése. Előadó Alasztics Ervin képviselő
Adóügyi előadó helyettesítése. Előadó: Müller Sándor képviselő
Földhaszonbérleti szerződés megkötése. Előadó: Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási
főelőadó
7.) Vámosszabadi honlap és a fórum üzemeltetése. Előadó: Kukorelli Norbert képviselő
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Egyebek
8.) SZMSZ módosítása
Falubusz bérbeadása
Zárt ülés:
9) Szociális ellátás megállapítása. Előadó Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó, megbízott
jegyző

1.) Napirend - Döntés az alpolgármester választásáról .
Előadó Vámosi Elek Balázs képviselő
Vámosi Elek Balázs képviselő:
Megkaptuk Réti Csaba polgármester úr levelét, mely szerint a betöltetlen alpolgármesteri tisztségre
Kukorelli Norbert képviselő-társunkat javasolja. A helyzet ismeretében megkérdezem, hogy
Kukorelli Norbert vállalja-e a tisztséget?
Kukorelli Norbert képviselő:
Igen. Egyidejűleg bejelenti a személyes érintettségét és hozzájárult, hogy megválasztása nyilvános
ülésen történjen.
Vámosi Elek Balázs korelnök az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során nem
zárja ki a szavazásból Kukorelli Norbert képviselőt.
Felelős: Vámosi Elek Balázs
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2013.(I. 14.) önkormányzati határozat
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Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során nem
zárja ki a szavazásból Kukorelli Norbert képviselőt.
Felelős: Vámosi Elek Balázs
Határidő: azonnal
Vámosi Elek Balázs: Ezután felteszem a kérdést,
képviselőtársunkat alpolgármesternek.

a testület megválasztja-e Kukorelli Norbert

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
meghozta a következő határozatot:
3/2013.(I.14.) önkormányzati határozat
Az alpolgármester megválasztásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Réti Csaba polgármester javaslatára Kukorelli Norbert képviselőt alpolgármesterré
megválasztotta 2013. január 15. napjától.
Határidő: azonnal
Vámosi Elek Balázs képviselő:
Felkérem Méri Attila képviselőt, hogy olvassa elő az eskü szövegét:
Ezután Kukorelli Norbert leteszi az esküt. (Az alpolgármester esküokmánya a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Vámosi Elek Balázs képviselő:
Nyilatkozzon a megválasztott alpolgármester, hogy kíván-e illetményt az alpolgármesteri tisztségből
kifolyólag?
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Nem kívánok tiszteletdíjat és költségtérítést kérni.
Ezt követően Vámosi Elek Balázs korelnök az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségátalányának megállapítása során nem zárja ki a szavazásból Kukorelli Norbert alpolgármestert.
Felelős: Vámosi Elek Balázs
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
4/2013.(I. 14.) önkormányzati határozat
Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségátalányának megállapítása során nem zárja ki a szavazásból Kukorelli Norbert alpolgármestert.
Felelős: Vámosi Elek Balázs
Határidő: azonnal
Ezt követően Vámosi Elek Balázs korelnök az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Kukorelli Norbert alpolgármester
nyilatkozata alapján nem állapít meg alpolgármesteri tiszteletdíjat és költségátalányt.
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Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2013.(I. 14.) önkormányzati határozat
Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Kukorelli Norbert alpolgármester
nyilatkozata alapján nem állapít meg alpolgármesteri tiszteletdíjat és költségátalányt.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: azonnal
2.) Napirend: - A buszváró építése. Előadó Vámosi Elek Balázs képviselő
Vámosi Elek Balázs képviselő:
A 2012. évi költségvetési rendeletünkben elfogadtuk a Szabadi utcai-Kossuth utcai
kereszteződésnél lévő buszváró sziget építését, mely eddig nem történt meg.
4 pályázótól kért a polgármester úr árajánlatot. Ezek közül 3 ajánlat érkezett be. A Makadám Kft.,
a Lang-Szolg Kft. és az Eurogenerál Kft. adott be árajánlatot.
A mostani 3 pályázat közül ketten 2 buszváróra adtak ajánlatot, így ezt nekik módosítani kellett
egy buszmegálló építésére.
A Gazdasági Pénzügyi Közbeszerzési Bizottság leadta a
jegyzőkönyvet a pályázatok értékeléséről. (Ez a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A bizottság javasolja a testületnek a Lang-Szolg Kft.-vel a kivitelezői szerződés megkötését.
Elvi megállapodást kössünk velük, a 2013-as költségvetési évben biztosítjuk rá a fedezetet.
Amióta velük dolgoztatunk, az ő munkájukkal kapcsolatban minőségi kifogás nem merült fel.
A megállapodást meg kell kötni. A kivitelezői szerződést mi fogjuk adni, nagyon körültekintően.
A műszaki ellenőr személyére is fokozott hangsúlyt fektessünk.
A tartalékok tartalmaznak akkora összeget, amiből ezt ki tudjuk gazdálkodni, ez sem kerül plusz
pénzbe.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Szavazzunk, elfogadja-e a testület a Lang-Szolg Kft.-t kivitelezőnek a buszváró sziget
megépítésére?
6/2012.(I.14.) határozat a buszváró sziget kivitelezőjének kijelöléséről
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a buszváró
sziget kivitelezésével a Lang-Szolg Kft.-t bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a kivitelezési munkákra kössön
vállalkozási szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester
3.) Napirendi pont - A Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés aláírásáról
Alasztics Ervin képviselő:
Mindannyian megkaptuk a szerződést, itt csak formai szavazás történik, szavazzunk arról, hogy
átadjuk a vagyonelemeket.
Vámosi Elek Balázs képviselő: Mindkét fél támogatva van a szerződésben. Jogosult arra, hogy
beszedje a díjakat, ugyanakkor kötelezettségként a fejlesztéseket is átvállalja.
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A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
meghozta a következő határozatot:
.
7/2013.(I.14.) sz. határozat a Panon-Víz Zrt. vagyonkezelési szerződés aláírásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
hozzájárul a Pannon-Víz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelői szerződés aláírásához.
A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a kivitelezési munkákra
kössön vállalkozási szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester

4.) Napirendi pont - Jegyző helyettesítése: Előadó Alasztics Ervin képviselő
Alasztics Ervin képviselő:
A hivatali csatlakozás fogja meghozni a végső megoldást a jegyző személyére.
Hatalmazzuk fel addig is az alpolgármester urat, hogy valamelyik szomszéd község jegyzőjét
kérje fel heti néhány órás helyettesítésre. Javasolom Győrzámoly község jegyzőjét ideiglenes
jelleggel felkérni.
Müller Sándor képviselő:
Javaslom a jegyzőt felkérni legalább heti 2x2 órában vagy 2x3 órában.
Vámosi Elek Balázs: képviselő:
Egyetértek én is, hogy szükséges a jogbiztonság miatt a jegyző alkalmazása.
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
meghozta a következő határozatot:

6 igen szavazattal,

egyhangúlag

8/2013(I.14.) sz. határozat
A jegyző helyettesítése
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza
az alpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a környékbeli községek jegyzőjével a
helyettesítésre.
Felelős: Kukorelli Norbert
Határidő : azonnal.
5.) Napirendi pont - Az adóügyi előadó helyettesítésre
Müller Sándor képviselő:
El kell döntenünk, hogy helyettesítéssel, vagy megpályáztatással töltsük be a megüresedett
adóügyi előadói állást.
Vámosi Elek Balázs képviselő:
A csatlakozási tárgyalások lezártáig még ne döntsünk. Addig még ne töltsük be a státuszt.
Müller Sándor képviselő:
Ha lehet, ugyanúgy helyettesítéssel oldjuk meg, mint a jegyzői állás esetében.
Bízzuk meg az alpolgármestert, hogy ez ügyben is tárgyaljon egy tapasztalt adóügyi előadóval.
Alasztics Ervin képviselő:
A jegyzővel együtt kellene összekötni ezt a helyettesítést is. Lehet, hogy így kettőt együtt
könnyebben tudunk találni.
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A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a következő határozatot:
9/2013.(I.14.) önkormányzati határozat
Az adóügyi előadó helyettesítéséről
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza az alpolgármestert, hogy tárgyaljon valamely szomszédos település adóügyi
előadójával a helyettesítés megoldására.
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester
Határidő: azonnal.
6.) Napirendi pont: A földbérleti szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó
Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó:
A jelenlegi földbérleti szerződés december 31-ével lejárt. Ezt mindig csak egy évre kötöttük
meg. Az eddigi bérlő kérte, hogy hosszabb időre bérelhesse ezeket a szántókat, mivel az
évenkénti földhivatali bejegyeztetés sok felesleges adminisztrációval jár, valamint plusz
költséget jelent számára.
Alasztics Ervin képviselő:
A földbérleti szerződéseket általában 5 évre szokás kötni a rendes felmondás jogát kikötve. Ez
azt jelenti, hogy a gazdálkodási év letelte előtt 6 hónappal bármelyik fél bejelentheti a
szerződés felmondását.
Ha valamit akarnánk a földdel kezdeni, akkor fél évvel előbb bejelentjük, hogy jövőre nem
kívánjuk meghosszabbítani a szerződést. Nincs benne semmi kockázat.
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
meghozta a következő határozatot:

6 igen szavazattal,

egyhangúlag

10/2013.(I.14.) önkormányzati határozat
Földhaszonbérleti szerződésről
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete Németh Lászlónéval
haszonbérleti szerződést köt 5 évre az önkormányzat tulajdonában álló 015/5 hrsz.-ú 5748 nm
nagyságú 10,48 AK értékű földterületre, valamint a 0281/3 hrsz.-ú 2 ha 3176 nm nagyságú
42,18 AK értékű földterületre . A szerződésnek a rendes felmondás jogát mindkét fél részére
rögzítenie kell. A bérleti díj 25 kg/AK búza augusztusi tőzsdei középárfolyamán. A bérleti
díjat minden év augusztus 31-ig kell megfizetni.
Felelős Kukorelli Norbert alpolgármester
Határidő: 2013. február 14.
7.) Napirend a Vámosszabadi honlap és fórum moderálásáról. Előadó: Kukorelli Norbert
alpolgármester
Kukorelli Norbert alpolgármester.
Helyre kellene tenni, hogy ki moderálja a Vámosszabadi honlapot. Van-e szabályzatunk?
Vámosi Elek Balázs képviselő:
Bár erről az augusztusi ülésen született határozat, de nem így működik.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
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Látom, hogy Hordós Tamás úr kér szót. Kérem a képviselő-társaimat, szavazzunk, hogy szót
kaphat-e Hordós Tamás úr?
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a következő határozatot:
11/2013.(I.14.) sz. önkormányzati határozat
A hozzászólás jogának megadásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megadja a szót Hordós Tamásnak.
Hordós Tamás:
Mi csináltuk, az R-Bis Kft. a honlapot egy évvel ezelőtt. Büszkék lehetünk a honlapunkra,
modern, igazán jól szerkeszthető. Egy idő után jelentkezett a probléma, hogy nem frissült a
honlap. Volt egy-két javítás. Nincsen karbantartási szerződésünk.
Jelenleg úgy néz ki, hogy társadalmi munkában megcsináljuk a kisebb javításokat. Nekünk ez
hosszú távon nem előnyös. Innen indult már fél évvel ezelőtt ez a dolog.
Most egy honlap-frissítést kellene csinálni. Erre kellene egy megbízást kapnunk.
A másik dolog a fórum. A fórum moderálása elmaradhatott. Erről nem volt szó az indulásnál. Volt
egy sajnálatos eset, elkezdődött egy cikk nyomán a polgármester úr gyalázása. Kaptam egy
levelet, hogy moderáljam az oldalt. Beszéltem a polgármester úrral, ő is tanácstalan volt. Úgy
beszéltük meg, hogy tegyük inaktívvá az oldalt. Nincs törölve az oldal, csak inaktívvá van téve.
Mint vámosszabadi lakos mondom, szerintem ez nem való a falu honlapjára, hogy milyen politikai
támadások érik a polgármestert. Ezt a moderálást szabályossá kell tenni. Készítettem egy
szabályzatot, ami alapján egy személyt ki kellene jelölni az önkormányzatnál, aki ezt a moderálást
tőlünk átvenné. Ezért kezdeményeztem ezt a dolgot, ha technikai segítség kell, továbbra is
szívesen segítünk. Jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat és köztünk. Így ez nem akadálya
annak, ha ezt a jogot az önkormányzat dolgozója kapná meg, szívesen betanítjuk. Ez azért maradt
el, mert eddig nem történt ilyen negatív bejegyzés.
Dolmányos Katalin művelődésszervező:
Jó volt az együttműködés valóban, de a fórummal kapcsolatosan semmilyen oktatást nem kaptam,
és van még néhány tisztázatlan kérdés.
Most sem tudjuk, hogy ki jogosult, ki fér hozzá a honlaphoz. Nem tudjuk, hogy rajtam kívül kinek
van adminisztrációs joga az önkormányzati honlap szerkesztéséhez.
Hordós Tamás:
Mi technikusok hozzáférünk. Megállapodásunk szerint felajánlottuk a civil szervezetek vezetőinek
a hozzáférést. Az óvodának van, a faluépítő közösségnek is, bárkinek nyitott a lehetőség.
Dolmányos Katalin művelődésszervező:
A kolléganőmnek kértünk szerkesztői jogosultságot, ezt eddig nem kaptuk meg. A fórum
moderálásához sincs hozzáférésünk.
Müller Sándor képviselő:
Milyen az oldal látogatottsága?
Hordós Tamás:
4-500 fő a látogatottsága, kb. 30 fő regisztrált.
Leglátogatottabb a polgármesterrel kapcsolatos fórum volt, ami elég szomorú.
Müller Sándor képviselő:
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Javaslom, írjuk össze rövid időn belül, hogy kinek van admin joga.
Ezt az önkormányzatnak kell kézben tartania, hogy ki moderáljon. Döntsünk, hogy legyen ilyen
szabályzat.
Alasztics Ervin képviselő:
Az induláskor elmaradt képzést pedig pótolni kell.
Hordós Tamás:
Igen, én is azért kezdeményeztem ezt a kérdést. Ezt társadalmi munkában vállalom.
Vámosi Elek Balázs képviselő:
Augusztusban döntöttünk, hogy minden moderálási és adminjog az önkormányzaté kell, hogy
legyen. Ez az átadás-átvételkor nem rendeződött. Az archívum sem működik. Kiderült, hogy a
Tamás moderálja a fórumot. Ez a képviselő-testület hatásköre, ehhez kell, hogy ragaszkodjunk. A
kezelést a legrövidebb időn belül meg kell tanulni. Az önkormányzat maga kezelje az oldalait. El
kell készíteni a szabályzatot. A frissítésre majd bekérjük az ajánlatot.
Hordós Tamás:
Az archívum kérdést tisztázni fogom. Ez nekem is új. Kérem, hogy a problémákat írják össze, és
ezeket orvosolni fogjuk.
Alasztics Ervin képviselő:
Tűzzünk ki erre egy határidőt, szerintem február 15 legyen.
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
meghozta a következő határozatot:

6 igen szavazattal,

egyhangúlag

12/2013.(I.14.) sz. önkormányzati határozat
a Vámosszabadi honlap és fórum moderálásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy el kell
készíteni a Vámosszabadi honlap szabályzatát, valamint a művelődésszervező betanításáról
gondoskodni kell.
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester
Határidő: 2013. február 15.
8.) Napirend Egyebek:
Vámosi Elek Balázs képviselő:
A vagyonnyilatkozatok dokumentumai nem változtak, ugyanazok, mint a 2012-esek. Mindenkinek
átküldöm, elektronikusan el lehet készíteni.
Az SzMSz módosítása azért szükséges, mert Kukorelli Norbertet alpolgármesterré választottuk,
így helyette a Gazdasági Pénzügyi és Közbeszerzési bizottságba delegálni kell egy képviselőtársunkat.
Müller Sándor képviselő:
Javaslom Méri Attilát.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
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Szavazzunk, ki az, aki támogatja, hogy Méri Attilát tagnak válasszuk a Gazdasági Pénzügyi és
Közbeszerzési bizottságba?
Méri Attila képviselő elfogadja a bizottságba történő jelölését és beleegyezik abba, hogy
megválasztása nyilvános ülésen történjen, egyidejűleg bejelenti személyes érintettségét.

Kukorelli Norbert az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Pénzügyi és Közbeszerzési
bizottság tagjának megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Méri Attila képviselőt.
Felelős: Kukorelli Norbert
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2013.(I. 14.) önkormányzati határozat
Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Pénzügyi és Közbeszerzési
bizottság tagjának megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Méri Attila képviselőt.
Felelős: Kukorelli Norbert
Határidő: azonnal
Kukorelli Norbert: Ezután felteszem a kérdést, a testület megválasztja-e Méri Attila képviselőtársunkat
bizottsági tagnak.
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
meghozta a következő határozatot:
14/2013.(I.14.) önkormányzati határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Pénzügyi és Közbeszerzési
bizottság tagjának Méri Attila képviselőt megválasztja.
Felelős: Kukorelli Norbert
Határidő: azonnal

Vámosi Elek Balázs képviselő:
A Sárás II. utcákat valamilyen terménynevekről nevezzük el. Az igény már régen felmerült, hogy be
tudjanak jelentkezni az ott élők. A következő ülésen döntsük el, mivel kb. 15 utcát érint.
Horváth Anita képviselő: Benyújtom írásban a lemondásom a környezetvédelmi bizottsági elnöki
tisztségemről és a tagságomról is. (A nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
A Képviselő-testület tudomásul veszi Horváth Anita képviselő környezetvédelmi bizottsági elnöki
tisztségről és a tagságról történő lemondását.
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Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester
Határidő: azonnal
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1
fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
15/2013.(I.14.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület tudomásul veszi Horváth Anita képviselő környezetvédelmi bizottsági elnöki
tisztségről és a tagságról történő lemondását.
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester
Határidő: azonnal

Müller Sándor képviselő:
A Magyar Államkincstár tájékoztatott bennünket, hogy a Kormány úgy határozott, hogy az
önkormányzatunk közigazgatási területén lévő, használaton kívüli állami tulajdonú 0331/17. hrsz.-ú
mocsár ingatlant térítésmentesen önkormányzati tulajdonba adja. Erről kell egy határozatot hoznunk,
hogy igényt tartunk-e erre a területre.
Vámosi Elek Balázs: képviselő:
A Duna utca végén van egy elágazás, egy nádas-lapos terület. Innét már évekkel ezelőtt rengeteg
szemetet elhordtunk. A terület alkalmas lenne fakitermelésre, utána pedig befásításra.
Alasztics Ervin képviselő:
Ez egy 3,2 hektáros terület. Jelentős faállománya van. Sok szociális tűzifaigényt kielégíthetnénk vele.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Kérem, szavazzunk, visszaigényeljük-e az államtól a 0331/17 hrsz.-ú mocsár területet?
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot:
16/2013.(I.14.) sz. önkormányzati határozat
Állami tulajdonú terület visszaigényléséről
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 0331/17. hrsz-ú, mocsár megjelölésű ingatlan tulajdonjogára igényt tart.
2. Az Önkormányzat az 1. pontban nevesített ingatlan felhasználási céljaként a
fásítást és annak szociálisan rászoruló személyek részére tűzifaként történő
térítésmentes átadását nevesíti.
3. A Képviselő-testület segítendő feladatként nevesíti a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem feladatait, továbbá
a 8. pontban meghatározott szociális ellátási feladatait.
4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését.
5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban nevesített terület nem áll
védettség alatt.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetére az
alpolgármestert, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos jognyilatkozatokat a
Képviselő-testület nevében tegye meg.
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7. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, illetve akadályoztatása esetén az
alpolgármestert, hogy az általa megtett jognyilatkozatokról a Képviselő-testület
ülésén számoljon be.
Határidő: 2013. január 21. illetve folyamatos
Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos az adatszolgáltatások megtételéért
Réti Csaba polgármester és Kukorelli Norbert alpolgármester a jognyilatkozatok
megtételéért a beszámolásért
Kukorelli Norbert alpolgármester bejelentette, hogy a Réti Csaba polgármester távolléte alatt az
óvodavezető egyéb munkáltatói jogait – tekintettel a személyes érintettségére – átadja Vámosi Elek
Balázs képviselőnek. Az alábbi határozati javaslatot teszi szavazásra:
Határozati javaslat
Réti Csaba polgármester távolléte alatt Kukorelli Eszter óvodavezető egyéb munkáltatói jogait Vámosi
Elek Balázs képviselő gyakorolja.
Felelős: Vámosi Elek Balázs
Határidő: folyamatos Réti Csaba polgármester távolléte alatt
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1
fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
17/2013.(I.14.) sz. önkormányzati határozat
Réti Csaba polgármester távolléte alatt Kukorelli Eszter óvodavezető egyéb munkáltatói jogait Vámosi
Elek Balázs képviselő gyakorolja.
Felelős: Vámosi Elek Balázs
Határidő: folyamatos Réti Csaba polgármester távolléte alatt

Müller Sándor képviselő:
Megkaptuk az igénylést a buszbérlésre. A busz működjön, azért van, hadd menjen. Kérelem szerint
síútra, január 13-tól 4 napra, 802 km oda-vissza útra igényelte a plébános úr. A kaució 100.000 Ft,
ezen kívül a bérleti díj kilométerenként 35 Ft.
Vámosi Elek Balázs képviselő:
A bérlést felfüggesztettük a sérülés miatt.
A már meglévő sérüléseket fotókkal dokumentáljuk le. Átadás-átvételi jegyzőkönyv készüljön, hogy
mindkét fél lássa a sérüléseket.
Alasztics Ervin képviselő:
Javaslom, hogy adjuk bérbe a buszt.
Horváth Anita képviselő:
Nem támogatom a bérbeadást.
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot:
18/2013.(I.14.) sz. határozat a kisbusz bérbeadásáról
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
szabályzatnak megfelelően bérbe adja az önkormányzati buszt Balogh Tibor plébánosnak,
sítáborra való utazás céljára.
A Képviselő-testület felkéri a művelődésszervezőt, hogy a Falubusz üzemeltetési szabályzat
alapján gondoskodjon a falubuszt bérbeadásának lebonyolításáról.
Felelős: Dolmányos Katalin művelődésszervező
Határidő: azonnal

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert a Képviselő-testület
ülését 20.45 perckor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.

kmf.

Alaszticsné Szabó Emőke
igazgatási ügyintéző
jegyző helyett

Kukorelli Norbert
alpolgármester

Alasztics Ervin
képviselő-hitelesítő
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