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Községi  Önkormányzat  

Vámosszabadi 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

 2013. január 31-én (csütörtökön) 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 21.10-ig tart. 

Az ülésen jelen vannak: a képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

Alasztics Ervin                       képviselő 

Horváth Anita    képviselő 

Kukorelli Norbert   képviselő 

Méri Attila     képviselő 

Müller Sándor    képviselő 

 

                                        mindösszesen: 6 fő 

Igazoltan távol: Réti Csaba polgármester 

 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 

dr. Torma Viktória  megbízott jegyző 

   

Jelen van még: 

Horváth Gábor polgármester (Győrzámoly) 

 Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos 

Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó 

 

lakossági érdeklődők kb 25 fő 

Adorján Judit , Tóth Géza,  Dr. Nágel József háziorvos, Schwarcz Klaudia 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket. A napirendi pontokat mindenki megkapta. Javasolom, hogy mivel  sok 

érdeklődő megjelent Sárásról, ezért  a  zártkerti utcák elnevezését is vegyük előre.  Egyebekben 

javasolom, hogy  tárgyaljunk a Vámos települések találkozójáról,  Dr. Nágel József  kérelméről és a 

Duo Change Kft kérelméről. 
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A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

20/2013.(I.31.) önkormányzati  határozat  

A napirendi pontok módosítása 

 

Döntést igénylő ügyek: 

 

1. Jegyzői és adóügyi  előadói helyettesítések.  Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

2. Csatlakozási szerződés előkészítése, közös hivatal létrehozásáról döntés. Előadó Kukorelli 
Norbert alpolgármester 

3. Vámosszabadi zártkerti utcák elnevezése 

4. 2013. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

5. Vámosszabadi Tagiskola vagyonkezelési szerződésének megtárgyalása. Előadó: Kukorelli 
Norbert alpolgármester 

6. Gyermekjóléti szolgáltatói állás megpályáztatása. Előadó:  Kukorelli Norbert alpolgármester 
7. Vámosszabadi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének első olvasata. Előadó: 

Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos  
8. Egyéb döntést igénylő ügyek. 
 

 

Zárt ülés:  

 

9. Szociális  ellátás megállapítása. Előadó: Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó 

 

 

1.)Napirend -  Jegyzői és adóügyi  előadói helyettesítések.  Előadó: Kukorelli Norbert 

alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Mindenki megkapta az előterjesztést. Ebben nem volt benne az utiköltségtérítés. A kettőjük 

helyettesítési díja 170.000 Ft bruttó lenne, plusz az útiköltség  március 1-ig. 

 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  21/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

  Jegyzői és adóügyi előadói helyettesítésekről 

  Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

megbízási szerződést köt 2013. január 18. napjától dr. Torma Viktóriával Győrzámoly 

Község jegyzőjével a jegyzői feladatok ellátására és Virágné Vadász Katalin 

győrzámolyi adóügyi előadóval  az adóigazgatási feladatok ellátására 2013. február 

28. napjáig. 

A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a jegyző 

megbízási szerződését készítse el.  

A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy Virágné Vadász Katalin 

adóügyi előadó megbízási szerződését készítse el. 

Felelős:  Kukorelli Norbert alpolgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
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Határidő: azonnal 

 

2.) Napirend - Csatlakozási szerződés előkészítése, közös hivatal létrehozásáról döntés. Előadó 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Kukorelli Norbert alpolgármester:  
A csatlakozás előkészítésére Győrzámoly hivatalával  - Győrzámolyi hivatalközponti székhellyel - már 
részt vettünk  egy tárgyaláson Győrzámolyon. A Győrzámolyiak pedig e hét keddjén döntöttek arról, 
hogy elfogadják a csatlakozási szándékunkat.  
Kérem Győrzámoly polgármesterét, Horváth Gábort, hogy szóljon a csatlakozással kapcsolatban. 
 
Horváth Gábor győrzámolyi polgármester: 
Köszöntem a megjelenteket.  Nem mindig fordul elő ilyen helyzet. Az új önkormányzati törvény 
kötelezővé teszi a 2000 fő alatti települések csatlakozását egy másik település hivatalához.  
 Kb 2 hete tudunk róla, hogy Vámosszabadi Győrzámolyhoz kíván csatlakozni. 
Ez az idő arra volt elég, hogy bizonyos mértékben tájékozódjunk. Ez nem kényszerű döntés 
Vámosszabadi részéről.  Ha mindkét községet nézzük, elmondhatjuk, hogy nagy területen határosak 
egymással. Gazdasági múltjuk is volt, mert virágzó gazdaság működött a II. világháborúig 
Tölöspusztán, a két település közigazgatási határán. Ez a gazdaság összekapcsolta a két települést. 
Látok a továbbiakban is lehetőséget, amelyből mindkét fél profitálhatna. Akár a két települést 
összekötő út kiépítése, akár közös pályázatokon való részvétel formájában. Maga a csatlakozás 
mellett sok érv szól. Még nem látjuk az anyagi, pénzügyi buktatókat, ami a törvény egyszeri 
elolvasása után még nem látható. 
A vizsgálódások elején vagyunk. Nincs sok időnk, mert február hónapban végre kell hajtanunk a 
csatlakozást. Mindannyiunknak alaposan végig kell gondolnunk.  Világosan kell látni milyen 
kötelezettségekkel, előnyökkel jár ez a községek számára. 
Bátorítanék mindenkit, hogy ebből a kényszerhelyzetből hozzuk ki, ami a legjobb, minél 
eredményesebben próbáljuk megoldani az együttműködést. Pillanatnyilag a jegyző ill. az adóügyes 
helyettesítésével is jobban megismerjük egymást. 
Remélem, hogy a csatlakozás mindkét település javára fog szolgálni. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester: 
Köszönöm polgármester úr hozzászólását. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő: 
Elég alapos előkészítő munka előzte meg, hogy a Győrzámolyhoz való csatalakozás mellett 
döntöttünk. Elmondhatjuk, hogy már az első megkeresésre pozitív fogadtatás történt részükről. 
Megállapíthatjuk, hogy két erős településből gazdaságilag csak pozitív eredményeket lehet kihozni.  
Ha sikerül csatlakoznunk, akkor együtt erősek lehetünk. 
Ez elvileg 2014-ig kötne össze bennünket. Lehet, hogy rövid kényszerházasság lesz. A pontos 
részletekben igyekszünk megegyezni. A településekre nézve ez gyakorlatilag ugyanolyan működést 
jelent, mint eddig.  Egy közös szervezet lesz, ami a gazdálkodásban és a normatívák lehívásában 
teljesedik ki. A járási hivatalok felállítása után további feladatok elszívása várható.  
Köszönjük, hogy baráti jobbot nyújtottak ebben, hogy el tudtuk kezdeni a tárgyalásokat. Bízunk 
benne, hogy baráti együttműködést tudunk kialakítani. 
 
 
Méri Attila képviselő: 
Elmondanám milyen lépések vezettek bennünket Győrzámoly községhez. Az elmúlt időszakban 
Kisbajcs-Nagybajcs-Vének községek képviselőivel tárgyaltunk. Legnagyobb iparűzési 
adóerőképességgel rendelkező településként földrajzi elhelyezkedése okán is központi szerepet 
kívántunk betölteni. Ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre. 
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Közben Kisbajcs-Nagybajcs-Vének elérte a szükséges 2000 fős lakosságszámot, így nélkülünk is meg 
tudták alakítani a közös hivatalukat. Megkerestük Győr Város Jegyzőjét, mivel a hivatali ügyeink 
Győrhöz kapcsolódnak. Praktikus lett volna, hogy ha a hivatali központ Győr lett volna. Győr erre nem 
volt nyitott. Próbáltuk a többi szomszédos településekkel is tárgyalni. Így kerültünk Győrzámolyhoz. 
Jelen pillanatban ez tűnik a legszerencsésebbnek. 
Be kell látni a realitásokat.  A 2000 fős létszámot elérve, remélem 2014-ben önálló hivatalt tudunk 
alakítani. 
Üdvözlöm a Sárásról megjelent lakosokat. Önök még nem bejelentett lakosok Vámosszabadin. 
Legegyszerűbb kérésünk Önök felé, hogy jelentkezzenek be. Ha bejelentkeznek vámosszabadi 
lakosnak a kapott normatívákból tudunk visszajuttatni a sárási lakosoknak. 
Szeretném megköszönni Győrzámolynak, hogy első szóra kisegítettek bennünket a megfogyatkozott 
köztisztviselői létszám miatt. 
 
Alasztics Ervin képviselő: 
Az, hogy a hivatali központ Győrzámolyon lesz, nem jelenti azt, hogy máshol kell ügyet intézni. 
Polgármester úr említette a történelmi adatokat. Beszámolhatok róla, hogy Győrzámoly és 
Alsóvámos 100 éve körjegyzőség volt. Tehát ezzel egy régi folyamatot ismétlünk meg. Köszönjük a 
pozitív hozzáállásukat. 
 
Horváth Gábor győrzámolyi polgármester 
Az 1910 és 1920 közötti jegyzőkönyveket elolvastam, ott világos, hogy 5 falu (Újfalu, Ladamér, 
Dunaszentpál, Dunaszeg és Győrzámoly) alkotott egy körjegyzőséget. 
Elmondanám, milyen fejlődésen ment keresztül Győrzámoly. A lakosság az 1990-es évek elején 1380 
fő volt, most 2530 főre gyarapodott. Nagyon sok értékes ember költözött ide. 1945-ben 1560 fő volt 
a lakosság száma, majd a 70-es években sokan költöztek Győrbe. Ez idő alatt kiépültek a közművek, 
utakat építettünk, óvodát, iskolát bővítettünk. Infrastruktúrára, intézmények fejlesztésébe sokat 
fektettünk, mivel ezt a pályázati lehetőségek lehetővé tették. Remélem, hogy Vámosszabadin is 
kibővül a lakosságszám. 
 
Kukorelli Norbert képviselő: 
Felteszem a kérdést, hogy folytassuk-e tovább a csatlakozási  tárgyalásokat. 
 
A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  22/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

  Csatlakozási tárgyalások folytatásáról 

  Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

továbbfolytatja a csatlakozási tárgyalásokat Győrzámoly Község Képviselő-
testületével. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: folyamatos 
 

3.) Napirend: - Zártkerti utcák elnevezése. Előadó Kukorelli Norbert alpolgármester. 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

A képviselők megkapták az előterjesztést. 16 db zártkerti út elnevezését készítettük elő. 

Felsorolnám az utcákat és a neveket. A lakosoknak Sárásra a hirdetőtáblára kifüggesztjük, 

hogy milyen helyrajzi számú út milyen elnevezést kapott. 

Miután felvisszük az utcaneveket a központi nyilvántartásba, azután lehet majd bejelentkezni. 

 

Tóth Géza vámosszabadi lakos: 
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A házszámozás miatt már eddig is sok probléma volt, a lakosokat értesítsék, hogy kinek milyen 

házszáma változott. 

Ezt követően Kukorelli Norbert alpolgármester ismertette az utcaneveket és kérte a Képviselő-

testületet, hogy az utcákat nevezzék el.  

 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  23/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

  Zártkerti utcák elnevezéséről 

1.Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

az alábbi helyrajzi számon lévő utakat az alábbiak szerint nevezi el: 
 
 
 

 

 

Hrsz. Javasolt utcanév 

1. 880 Halász 

2. 866 Galagonya 

3 862/1 Berkenye 

4. 857 Som 

5 850 Toboz 

6. 834/1 Barka 

7. 825/3 Csipke 

8. 823/4 Rózsa 

9. 821/1 Körte 

10 809 Alma 

11. 803/5 Szőlő 

12. 802/7 Sulyom 

13. 837 Ringló 

14. 0284 Nád 

15. 0289/1 Sás 

16 816/1 Gomba 
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2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetékes postai, közlekedési, 
ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot 
tájékoztassa, és a címjegyzékbe történő bejegyzésről gondoskodjon. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Schwarcz Klaudia sárási lakos: 

Mi, Sáráson élők, szeretnénk benyújtani az írásban megfogalmazott kéréseinket. Életvitelszerűen itt 

élünk, szeretnénk, ha megoldódna a közvilágítás. Azt mondták az E.on-nál, hogy önkormányzati 

igénybejelentés szükséges. 30 napon belül fel tudják szerelni, mert oszlopok már vannak ott. 

Szeretnénk szelektív hulladékszigetet is, mert sokan szemétlerakónak használják a kiserdőt. 

Meg kellene oldani a hulladékszállítást is. Mi is szeretnénk becsatlakozni a rendszeres 

szemétszállításba. 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Már beterveztük a költségvetésbe a közvilágítást. 

 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Jelenleg nincs szemétszállítás a területen? 

 

Schwarcz Klaudia 

Nincsen.  Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem belterület, de valami kulturált megoldást kellene 

találni a szemételhelyezésre.  

Ezen kívül nem tudunk postai küldeményeket fogadni. Sehol sem tudunk postai címet megadni. A 

kihelyezett postaládák, postafiókok elhelyezése megoldást jelentene. 

 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Tudomásom szerint a posta külterületre nem viszi ki a levelet. 

Horváth Anita képviselő: 

Sárás külterületnek számít. Külterületre nem megy ki a posta. A 14-es úton kerékpárral tilos 

közlekedni. 

A Magyar Posta ingyen postafiókot tart fenn a külterületi lakosoknak (a postahivatalban).  Csak a 

vámosszabadi postahivatalban lehet postafiókokat elhelyezni. 

 

Schwarcz Klaudia: 

A 14-es úton a buszmegálló megközelítése életveszélyes a kamionok miatt, hogy ne a főúton kelljen 

menni, le kellene murváztatni azt. Amit mi tudunk, társadalmi munkában elvégezzük. Eddig is 

magunk elgrédereztettük a murvát.  

 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Az utcák elnevezése az alapja mindennek. Ezzel sok minden meg fog oldódni. 

A beadványukat akkor most átveszem.  
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dr. Torma Viktória jegyző: 

Összefoglalnám, most megtörtént az utcák elnevezése. Rögzítjük a központi nyilvántartóban az 

utcaneveket. Az önkormányzatnak tárgyalni kell a Győrszollal. Keretmegállapodást kell kötni. A 

lakosoknak egyenként szerződést kell kötni a Győrszollal. A lakosoknak rendelkezésre állási díjat, 

plusz 1600-1800 Ft ürítési díjat kell fizetniük. Ez havonta 4-5000 Ft költséget jelent a lakosnak.  A 

szelektív hulladékgyűjtő szigetről annyit tudok elmondani, hogy az nem biztos, hogy megvalósul, de 

ezt is meg kell beszélni a Győr-Szollal. Inkább az egyes házaknál a kukák elhelyezésére látok 

lehetőséget. Az önkormányzat csak a helyet biztosítja a szelektív sziget számára.  

A közvilágítással kapcsolatosan az E.on-tól árajánlatot kell kérni. Ez nem csak egyszeri költség. 

Telepíteni kell a lámpatesteket, amik elég drágák. A közvilágítási költséget fizetni kell utána az 

önkormányzatnak.   

 

4. Napirend – Belső ellenőrzési terv elfogadása 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Az önkormányzatnak kötelező biztosítani az intézményei belső ellenőrzését. 

A belső ellenőrzési tervet minden évben el kell fogadnunk. Ebben az évben a helyi adó kivetésének 

és beszedésnek az ellenőrzését javasolom. A Győri TKT keretén belül történik a feladat ellátása. 

 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  24/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

  Belső ellenőrzési terv  elfogadása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi belső 

ellenőrzési témakört a következőkben határozza meg: 

- A helyi adóztatási tevékenység felülvizsgálata 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 
 
5.) Napirend – Vámosszabadi tagiskola vagyonkezelési szerződésének megtárgyalása. Előadó: 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester:  

Az állam átvette az általános iskolák működtetését 

 

dr. Torma Viktória jegyző: 

A lényeg az, hogy az állam átvette az általános iskolák működtetését. Kiküldték a megállapodás 

tervezetet. A 24. pont azt tartalmazza, hogy amennyiben az eszközök elavulttá válnak, azt 

visszaadják az önkormányzat tulajdonába, ami köteles az elavult eszközöket pótolni. 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Normatíva nincs rá, úgy tudom.  

dr. Torma Viktória jegyző: 

Nincs rá. Figyelni kell erre. Ha valami elavul, azt visszaadják és nekünk kell pótolni. A működési 

költségek tekintetében a szerződést nekünk kell tartalommal megtölteni, ez arról szól, hogy mit ad 

az önkormányzat az intézményfenntartó központ kezelésébe. Nehéz helyzetben vagyunk, mert egy 
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épületben van a hivatal és az iskola.  Nem lehet a költségeket szétbontani, mert minden egy 

mérőórán van. Eddig a rezsi 26 %-át számláztuk ki a Kisbajcsi intézménynek. Vannak még más 

költségek is pld.: a riasztó, a technikai személyek -  a takarító és a karbantartó -  bérének egy része, 

amit le kell számlázni a KIK-nek. 

 

Horváth Anita képviselő: 

Egyik takarítót nem tudjuk átadni? 

 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Nem lehet átadni, mert más hivatali munkát is végeznek, kiviszik a leveleket, takarítják a többi 

önkormányzati helyiséget. Ellátják a tízóraiztatást, ami az önkormányzat feladata maradt. 

 Megtakarítást jelent az önkormányzatnak, ha a takarító bérének egy részét el tudja számolni.  

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Eddig is csak a rezsiköltségek lettek továbbszámlázva, mert mindenképpen meg akartuk tartani a 

tagiskolát.  

 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Csak az iskolai helyiségeket adtuk át a KIK-nek, a tornacsarnokot nem. A tornacsarnokot ingyenesen 

használhatják a gyerekek. Ez eddig is így volt. A gyerekek iskolaidőben térítésmentesen 

használhatják. 

A szerződéstervezetet alá kell írni. A 24. ponttal számolni kell, és tervezni kell az iskolával a 

költségvetésben. Ha valami elromlik, azt visszaadják, és azt pótolni kell. 

 

Müller Sándor képviselő:  

Elébe mehetünk ennek, ha figyelemmel kísérjük az iskolában lévő eszközök állapotát? 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Az iskolába csak előre egyeztetett időpontban, évi egy alkalommal lehet belépni. Ez bent van a 

szerződésben. 

Müller Sándor: 

Előre pályázni kell az iskolában lévő eszközökre. 

 

dr. Torma Viktória: 

Az átadás-átvétel során még nem ismert a pályázatok rendszere. Saját erő is kell hozzá. Azt 

javasolom, hogy az Önkormányzat úgy tervezze a tartalékát, hogy legyen rá előirányzat, vagy 

tervezzen az általános iskola szakfeladatra egy felújítási keretet. 

 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  25/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

  Vagyonkezelési szerződés megkötése 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az iskola  

  vagyonkezelési szerződését és az jóváhagyta. 

  A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására. 

  Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
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  Határidő: azonnal 

 
6) Napirend – A Gyermekjóléti Szolgáltatói állás megpályáztatása Előadó Kukorelli Norbert 
alpolgármester. 
Kukorelli Norbert alpolgármester: 
 A Gyermekjóléti Szolgáltató működtetése kötelező önkormányzati feladat. 
Amíg nincs megpályáztatva, addig nem lehet beadni a működési engedély iránti kérelmet, mert 
ahhoz csatolni kell az alkalmazandó személy nyilatkozatát, hogy elvállalja a munkát. A működési 
költség – előzetes számítások szerint -  1.394 eFt évente. Egy hatórás pályakezdő szociális munkásra 
vonatkozik az állás. 
 
dr. Torma Viktória jegyző: 

Találni kell rá olyan embert, aki ezt elvállalja, 6 órában.  Lehet, hogy csak 8 órában lesz rá 

jelentkező, akkor más feladattal is meg kell bízni. Ide elég egy hatórás állás. Erre 1.200 eFt a 

normatíva egész évre, de azt csak a működési engedély jogerőre emelkedésétől, előzetes 

kalkulációk szerint április 1-től fogjuk igénybe venni. Az önkormányzatnak a normatívához 

körülbelül 200 eFt-ot kell hozzátenni. 

 

Kukorelli Norbert képviselő: 

Győr Város elutasította a kérelmünket, melyben csatlakozni kívántunk Győr város Gyermekjóléti 

Szolgáltatójához. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

A határozatlan időre kiadott működési engedélyüket visszavonták volna, ha csatlakozunk hozzájuk. 

 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Ha vannak jelentkezők, egy határidő tűzzünk ki, ameddig lehet jelentkezni. Fontos, hogy az illető 

személye legyen meg. Kell tőle nyilatkozat, hogy vállalja az állást. Végzettsége: szociális munkás, 

vagy szociálpedagógus legyen, főiskolai végzettséghez kötődik.  

 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  26/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

  Gyermekjóléti Szolgáltató állás meghirdetése 

1. Vámosszabadi község  Képviselő-testülete úgy határozott, hogy gyermekjóléti 

szolgálat családgondozói állást hirdet heti 30 órában.  

2. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy az állás meghirdetéséről 

gondoskodjon. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirendi pont Vámosszabadi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének első 
olvasata. Előadó: Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos  
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Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos elmondja: Az óvodával kezdeném. Az előterjesztésben is 

leírtam, hogy a kompenzációnál csak a tavaly decemberi összeggel terveztem, a cafeteriánál 

módosultak az adók, így a nettó összege csökken.  Az SNI-vel is csökkentett költségekkel számoltam. 

A Polgármesteri Hivatalnál a tavaly decemberi és az idei 4 havi bérrel számoltam, mert egyelőre 
ennyi időre kapunk normatívát, de ha március 1-jével létrejön a közös hivatal, akkor csak 3 havi bér 
kerül a költségvetésbe. Rossz hír, hogy a Kincstár által megküldött anyagban éves szinten szerepelt a 
hivatali normatíva, mára kiderült, hogy ennek csak 4/12-e jár, így a tartalék is ennyivel kevesebb lesz. 
A pénzeszköz átadásoknál és a beruházásoknál a képviselők fogják eldönteni, hogy kinek mennyit és 
mire mennyit szánnak. 
Vámos Elek Balázs képviselő: 

Most hozta be a horgászegyesület elnöke, hogy idén megvalósulhat a Filagória pályázat, amely 100 

%-ban támogatott LEADER-es pályázat. Az egyesület kéri, hogy mivel utófinanszírozott, így 

előlegezzük meg az összeget. A Horgászegyesülettel kell megállapodást kötni erre, és felhívni a 

figyelmüket, hogy márciusban el kell kezdeni és a befejezés után azonnal el kell vele számolni. 

A civil szervezetek támogatásánál figyelembe kell venni a lehetőségeinket. A Horgászegyesület 

egyszerűen beírta a költségvetéséből hiányzó 440.000 Ft-ot. A Sportegyesületnek nem csak a 

pénzbeli támogatást adjuk, hiszen rengeteg rezsiköltséget kifizetünk emellett. A Horgászegyesületnek 

150.000 Ft, a Polgárőrségnek 150.000 Ft, a Segítőkéz Alapítványnak 200.000 Ft, a Sportegyesületnek 

pedig 650.000 Ft támogatást javasolok. A Faluépítő Közösségnek, ha a bankszámlán pénzeszközökkel 

rendelkezik, akkor támogatást nem célszerű adni. Falunap idén más módon lesz megtartva. 

Kukorelli Norbert képviselő: 

Véradásra mindenképp kell 50.000 Ft. 

Horváth Anita képviselő: 

És 100.000 Ft a nyugdíjasokra. Sokallom a Sportkörnek a 650.000 Ft-ot. 

Méri Attila képviselő:  

A bírói díjakat már nem az egyesületek fizetik, hanem a szövetség. 

Alasztics Ervin képviselő: 

600.000 Ft-ot javasolok a Sportegyesületnek. 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

A polgárőr irodánál javaslom a tetőszerkezet felújítását, az anyagköltség 700.000 Ft. Terveztünk a 

tavalyi költségvetésben közvilágítás korszerűsítésére összeget. Az EH-SZER-rel kötött szerződésben 14 

napos vállalás szerepel, a normális a 24-48 órás kiszállás lenne. Javaslom, hogy kezdjük el a 

korszerűsítést csomópontonként 4-4 lámpatesttel, a leszerelteket pedig Sárás II-re lehetne 

felszerelni. A heti a 12-14 meghibásodást a nem megfelelő minőségű izzók okozzák. A szerződést 

bármikor fel lehet bontani. 

Müller Sándor képviselő: 
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Nem tettünk pontot a Sportkör támogatására, szeretném látni a költségvetésüket, hogy mire mennyit 

fordítanak. Eszközökre szívesen adnék, de játékosok finanszírozására nem. Nem javasolom, hogy a 

faluban leszerelt lámpatesteket szereljük fel Sárásra, mert a szerelés is költségbe kerül és utána is 

csak a probléma lesz vele. 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Kezdjük Sáráson 10 db-bal és utána lehet bővíteni, az oszlopok már ott vannak. 

Horváth Anita képviselő: 

A Környezetvédelmi Bizottság pénzéből át lehet csoportosítani közvilágításra. 

Méri Attila képviselő: 

Van olyan lehetőség önkormányzati rendelet alapján, hogy a lakók pályázhatnak önkormányzati 

támogatásra a közvilágítás kivitelezéséhez. Ez tőlük is összefogást feltételez. 

dr. Torma Viktória jegyző: 

A pénzügyes kolleganőnek államháztartási mérlegképes könyvelői képesítést kellene szereznie, 

összesen 143.000 Ft lesz a tanfolyam, ezt is tervezni kell a költségvetést. 

Müller Sándor képviselő: 

Tanulmányi szerződéssel, ha vállalja a kolleganő. 

Ferenczi Brigitta gazdálkodási főtanácsos: 

Igen, vállalom. 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

A megbeszéltek alapján átdolgozásra kerül a költségvetés és előterjesztjük. 

8. napirendi pont: Egyéb döntést igénylő ügyek 

Kukorelli Norbert alpolgármester előadja, hogy az óvodavezető kinevezését módosítani kell, mert a 

kinevezése augusztus 31-ig szól, viszont a jogszabály szerint csak augusztus 15-ig szólhatna.  

Javasolja, hogy a kinevezést módosítsák a jogszabálynak megfelelően. 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  27/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

Óvodavezető kinevezésének módosításáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
Kukorelli Esztert bízza meg a Vackor Óvoda Vámosszabadi intézményvezetője 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 5 év időtartamra, 2012. szeptember 1-től 
2017. augusztus 15-ig. 
Határidő: MÁK-hoz való megküldésre: 2013.02.15. 

                        Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
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Kukorelli Norbert alpolgármester:  

Kaptunk egy levelet Dr. Nágel József doktor úrtól, hogy tulajdonosi hozzájárulást adjunk, a másik 

pedig, hogy feladat-ellátási szerződést kellene kötni. 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Átdolgozom a saját feladat-ellátási szerződésünket és átküldöm a doktor úrnak. 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Kérem a testületet, hogy határozzunk, hogy egyetértünk-e dr. Nágel Józsefnek kiadandó tulajdonosi 

hozzájárulással?  

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

  28/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot ad Dr. Nágel József háziorvosnak, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező, 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. szám alatt található rendelőt 
telephelyként bejegyezze az általa vezetett Dr. Nágel és Társa Bt. társasági 
szerződésébe. 
Határidő: azonnal 

                       Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Az ipari területen van egy pénzváltó és lejárt az éves szerződése, szeretném, hogy havi 20.000 Ft-ban 

állapítsuk meg a bérleti díjat. Kérem, hogy szavazzuk meg. 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

 

  29/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

Közterület bérléséről 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Duo Change Kft-vel (9061 Vámosszabadi, Jedlik Ányos u. 10. Képviseli: Szabó 

Józsefné) bérleti szerződést köt a Vámosszabadi ipari területén elhelyezkedő, az 

ingatlan-nyilvántartásban 059/82, 059/84, 059/72 hrsz-ú, mintegy 6 m2 

térmértékű, természetben a Vámosszabadi, Jedlik Ányos utca 11 sz. ingatlan előtt 

található, az önkormányzat 1/1 hányadú, kizárólagos tulajdonát képező földrészlet 

vonatkozásában, annak érdekében, hogy ott bérlő Pénzváltó irodát működtessen. 
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A bérleti díj: 20.000,- Ft/hó. A bérleti szerződés egy éves időtartamra köthető, a 

bérleti szerződés meghosszabbításának lehetőségével.  

A Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza Kukorelli Norbert 

alpolgármestert. 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Költséghatékonyság miatt 1 fő adminisztrációs állás megszüntetését javasolom március 1-től a 

Polgármesteri Hivatalban.  Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

 

  30/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

1 adminisztrációs álláshely megszüntetéséről 

1.Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1-től 
megszünteti a Polgármesteri Hivatalban az adminisztrációs álláshelyet. 
2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az álláshely megszüntetése iránt 
intézkedjen. 
Határidő: 2013. március 1. 

                       Felelős: dr. Torma Viktória 
 

Horváth Anita képviselő: 

A Vámos Települések Találkozóját meg kell beszélnünk, hogy megrendezzük-e. 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Lassan nem marad rá pénz.  

Méri Attila képviselő: 

A decemberi ülésen határoztunk arról, hogy január 20-ig a polgármester úr tegyen le egy tervezetet 

az asztalra. 

Kukorelli Norbert alpolgármester: 

Ezt nem kaptuk meg sajnos, bizonytalan, hogy a polgármester úr mikor jön vissza. 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Megkérem a jegyzőnőt, hogy vizsgálja meg jogilag, hogy hol van a polgármesterünk. A szabadságot 

15 nappal előtte be kell jelenteni, a táppénzes papírt 3 napon belül le kell adni. Írni kellene a 

Kormányhivatalnak a Törvényességi Felügyeletre, hogy mi a teendő ilyenkor, mi az állásfoglalásuk. Az 

eskütételkor fel lett hívva a figyelme, hogy tegyen vagyonnyilatkozatot 30 napon belül, ez nem 
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történt meg. A következő testületi ülésen pedig ő maga aláírta az SZMSZ módosítást, mely szerint 

jogai és kötelezettségei vannak, neki hétről hétre be kell számolnia az elvégzett munkákról. Ennek 

nem tett eleget, most már ott tartunk, hogy van-e egyáltalán polgármester, illetve nem tudjuk, hogy 

hol van. Egy munkavállalónak be kell jelentenie a munkáltatójának, hogy szabadságon van-e vagy 

táppénzen. 

Méri Attila képviselő: 

Tehát akkor két kérdés lenne: az egyik, hogy a vagyonnyilatkozat nem érkezett be határidőre, a másik 

pedig, hogy nem jelentette, hogy táppénzen van. 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Csaba ugyanolyan alkalmazott, mint bárki más, nyáron ugyanezt csináltuk végig. Aztán dönteni kell a 

HU-SK pályázatról is. A polgármester eddig azt állította, hogy társulási megállapodást írt alá, aztán 

január 4-én kaptunk a társulás elnökétől egy társulási megállapodást, aláírás céljából. Nem is tudjuk, 

hogy mit írt alá. Arról nem is beszélve, hogy nincs kiviteli tervünk. 

Az ipari területen is nekünk kellene újra fejlesztenünk, tegyük tisztába a Pannon Vízzel, hogy mit vár 

el tőlünk, mert a tulajdonosnak kell fejlesztenie. A kapacitás bővítését nem nekünk kell fizetnünk. Mi 

az út megépítését vállaltuk.  

Kukorelli Norbert képviselő: 

Térjünk vissza a Vámos Települések Találkozójára, ilyen tartalék csökkenéssel ezt nem tudjuk vállalni. 

Alasztics Ervin képviselő 

Szerencsétlen körülmény az is, hogy kicsúsztunk az EU-s pályázati határidőből, az 5 millió forint, amit 

ráfordítani terveztük, annak egy részének megtérítését vártuk, így meglehetősen veszélybe került a 

megrendezés. 

Méri Attila képviselő: 

Én a Csabát nyilatkoztatnám, hogy mi a fontossági sorrend, mi az a legfontosabb, amit meg kíván 

csinálni. 

 

Alasztics Ervin képviselő: 

A polgármester visszatérése bizonytalan, a tagtelepüléseket nem szabad bizonytalanságban hagyni. 

Tisztán látszik, hogy Vámosszabadi ezt nem tudja megvalósítani saját költségvetéséből. Szervezhető 

nagy és kisebb találkozó is, amit a presztízs megőrzése miatt bevállalhatnánk, összekötve a 

falunappal. Tavaly rá lettünk szorítva, de idén olyan mértékben alakult át a finanszírozás, hogy nem 

fogjuk tudni megrendezni. Ha mindenhonnan 40 főt hívunk meg, az a nagy találkozó, ha 

mindenhonnan 5 főt, az a kicsi találkozó. Eddig abban gondolkodtunk, hogy ha Vámos Települések 

Találkozóját szervezünk, akkor nem szervezünk falunapot. 

Méri Attila képviselő: 
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Akkor egy kisebb delegációt kell mindenhonnan hívni, hogy a gesztus meglegyen. És ezt egy kibővített 

falunap keretében megcsinálhatjuk. 

Alasztics Ervin képviselő: 

A június utolsó hétvégéje, mint dátum fix, mert a tagtelepülések ezt a dátumot már betervezték. 

Kérdezzük meg a VTSZ taggyűlését, hogy erre rábólintanak-e. 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

Határozati javaslat 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete kis létszámú Vámos Települések 
Találkozóját szervez a 2013. évben. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen és 3 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

  31/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

Határozati javaslat elutasítása 

  A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 

 

Méri Attila képviselő: 

Mit tudunk a kerékpárútról? Én kértem őket, hogy minden anyagot küldjenek el. 

Kukorelli Norbert képviselő: 

Én is ugyanezt kértem írásban és én sem kaptam választ. 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Ha Vámosszabadi a projektből kilép, akkor a szlovák oldal is megbukott. 

Méri Attila képviselő: 

A Talent-Plannál azt állítják, hogy náluk nincs terv a csökkentett 800 m-ről. 

 

Alasztics Ervin képviselő: 

A tervek elfogytak és a Talent-Plannál nincsenek meg a csökkentett műszaki tartalmú tervek. 

Müller Sándor képviselő: 

Hogy lehetett, hogy az eredetileg 60 milliós költségű terveket 40 millióval állítottuk be a 

költségvetésbe? Van, aki ezt átlátja a polgármesteren kívül? 

Dr. Torma Viktória jegyző: 
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Kell, hogy legyen rá építési engedély, mögötte vannak a tervek. Be kell menni a Közlekedési 

Hatósághoz és kikérni az építési engedélyre hivatkozva a terveket. 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

A szerződés megkötésének határideje február vége. Csaba elvi társulási szerződést írt alá. 

Alasztics Ervin képviselő: 

Van egy építési engedélyünk, ami hivatkozik egy tervdokumentációra, ezt könnyen ellenőrizni lehet. 

Az építési engedélyt mindig meg lehet egy évre hosszabbítani. 

Horváth Anita képviselő: 

Nem tudom, hogy kinek kellene rendbe tennie a Segítő Kéz Alapítványt. Össze kellene hívni a 

kuratóriumot, arról megírni a jegyzőkönyvet és kinyomtatni sok példányban, hogy ne tűnjön el. 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Ezt az alapítványnak saját magának kell rendbe tennie. Tudok ajánlani ügyvédet, aki ebben segít.  

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Már 5 éve nincs ez rendbe téve. Az önkormányzat és a Bácsai Agrár Zrt. az alapítója. 

Horváth Anita képviselő: 

A Duna Szállónál vissza tudnánk-e szerezni az elővásárlási jogunkat? 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

A Honvédelmi Minisztérium is eljárási hibát vétett, mert Csaba testületi határozat nélkül írta alá a 

lemondó nyilatkozatot. Ki lett tűzve a licit, de nem kelt el. 

Müller Sándor képviselő: 

Egy szándékot indítsunk el, hogy ingyenesen szeretnénk átvenni. 

 

Alasztics Ervin képviselő: 

Ha ragaszkodunk az elővásárlási joghoz, azzal élni kell. Ingyenes tulajdon átruházást kell kérni. 

Dr. Torma Viktória jegyző 

Van az óvodában egy különleges táplálkozási igényű gyermek, a vállalkozó árat emel, a térítési díjat 

rendeletben kell szabályozni. A tervezet elkészült, minden képviselő részére megküldésre került. 

Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel 

szavazásra: 
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 A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi rendeletet alkotta: 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 31.) önkormányzati 

rendelete az óvodai térítési díjakról szóló 16/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

dr. Torma Viktória jegyző: 

Az óvoda jelezte nyári leállását. 

Müller Sándor képviselő: 

Ez 5 hét leállás, tavaly is gond volt. 

Horváth Anita képviselő: 

Nyáron lehetnének összevont csoportok és akkor ki lehetne adni a szabadságokat. 

Müller Sándor képviselő: 

Fel kellene mérni, hogy hány szülő van, aki nem tudja nyáron 5 hétre elhelyezni a gyermekét. Én a 4 

hetet javasolnám. 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot hozta: 

Határozati javaslat 

Vámosszabadi község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vackor Óvoda vezetője által 
javasolt nyári leállást.  
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 fő igen szavazattal, 2 fő nem 

szavazattal, 2 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

 32/2013.(I.31.)  önkormányzati határozat 

Határozati javaslat elutasítása 

  A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert a Képviselő-testület 

ülését 21.00 perckor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.  

 

 

     kmf. 

 

 

Kukorelli Norbert            dr. Torma Viktória 

  alpolgármester          jegyző 
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Vámosi Elek Balázs 

képviselő-hitelesítő 

 


