Községi Önkormányzat
Vámosszabadi

Jegyzőkönyv
Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének
2013. február 18-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 18.40-ig tart.
Az ülésen jelen vannak: a képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint:
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Alasztics Ervin
Horváth Anita
Kukorelli Norbert
Vámosi Elek Balázs
Müller Sándor
Méri Attila

mindösszesen: 6 fő
Hiányzik:
Méri Attila képviselő
Igazoltan távol: Réti Csaba polgármester
Állandó meghívottként, tanácskozási joggal, jegyzőkönyvvezetőként:
dr. Torma Viktória jegyző megbízásából Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó
Jelen van még:
Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos
Pákozdi Adrienn gazdálkodási tanácsos

Döntést igénylő ügyek:
1.) Közös önkormányzati hivatal létrehozása Győrzámoly községgel
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1.) Napirend - Közös hivatal létrehozása Győrzámoly községgel
Előadó Kukorelli Norbert alpolgármester
Kukorelli Norbert alpolgármester: Megállapítja, hogy Méri Attila képviselő és Réti Csaba
polgármester hiányzik, de a testület 5 fővel határozatképes.
Elmondja, hogy a héten voltak Müller Sándor képviselő úrral Győrzámolyon, ahol Horváth Gábor
polgármester úrral folytattak megbeszélést.
18.05 perckor Méri Attila képviselő megérkezett. Kukorelli Norbert megállapítja, hogy a Képviseltestület 6 fővel határozatképes.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Győrzámoly elküldte a megbeszélésről készült emlékeztetőt.
Azt szeretnék, ha 2 köztisztviselő itt lenne Vámosszabadi kirendeltségen, 1 pénzügyesünk pedig a
győrzámolyi hivatalban.
Szerintem a pénzügyi előadónk legalább 2-3 napot Vámosszabadin legyen. Javasolom, hogy fogadjuk
el, hogy legyen 1 jegyzői nap, amikor nálunk van a jegyző, a pénzügyesünk pedig 2 nap itt legyen.
Lényeges, hogy a vámosszabadi iratok fölöslegesen ne vándoroljanak Győrzámolyra.
Alasztics Ervin képviselő:
Ebben az emlékeztetőben egy jegyzői nap sincsen.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Jegyzői nap mindenképpen kell, az benne lesz a megállapodásban, természetes, hogy lesz itt jegyző
egy héten egyszer.
Alasztics Ervin képviselő:
Az elismert hivatali létszám 9,62 fő. A jegyző is beletartozik ebbe.
A szerződésbe írjuk bele, hogy a hivatal finanszírozására kapott normatívából fizetjük a jegyzőt is.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Jelenleg 6 fő köztisztviselő van Győrzámolyon, nálunk 3 fő, így összesen 9 fő. Ebben már a jegyző is
benne van.
Müller Sándor képviselő:
Az ottani megbeszélésen kihangsúlyozták, hogy egy hivatalról beszélünk. A gazdálkodást ott is lehet
csinálni, hiszen a tevékenység nem kötődik az itteni lakossághoz. Itt csak az adós és az igazgatásis
marad, akik az ügyfelekkel foglalkoznak.
Nincs akkora különbség a lakosság arányában, hogy ekkora különbség legyen a köztisztviselők
számában.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Az arányokat jobban figyelembe kellene venni. Itt nem körjegyzőségről, hanem közös hivatalról
beszélünk. Az on-line ügyfélszolgálattól a 2 fős kirendeltségig határozták meg a lehetőségeket.
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Müller Sándor képviselő:
Nem látom, hogy Vámosszabadinak mit hoz a közös hivatal. Lehet, hogy csak a hivatal működését
fogja érinteni.

Horváth Anita képviselő:
A saját költségvetésünk terhére veszünk fel adóügyest, vagy ketten megosztják az adóügyi
feladatokat.
Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos:
Egy DOS-os program van. Nehéz lenne a munkát így megosztani.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
Azt kérik, hogy addig ne vegyünk fel adóst. Legalább ez a 2 fő megmaradjon.
Kérjünk 2 pénzügyes napot. Pákozdi Adrienn ügyintéző gondolkozzon el a adón.
Vámosi Elek Balázs képviselő:
Vegyünk fel egy 6 órás adóügyest, akkor kijön a 9,75 fő.
Alasztics Ervin képviselő:
Fontos, hogy az önkormányzat ülései Vámosszabadit érintően Vámosszabadin történjenek, jegyzői
részvétellel. Ez magától értetődik, de foglaljuk is a határozatba.
Kukorelli Norbert alpolgármester:
A közös költségvetésről szóló ülések pedig Győrzámolyon lesznek majd, kb 2 hanvonta.

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással
meghozta a következő határozatot:

34/2013. (II.18.) sz. önkormányzati határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
közös hivatalt hoz létre Győrzámoly községgel a következő feltételekkel:
1 fő adóügyi és 1 fő igazgatási ügyintéző Vámosszabadi Kirendeltségen dolgozik, 1 fő
pénzügyes 2013. április 1-től Győrzámolyi székhellyel, de a hét 2 napján, melyet a
jegyző határoz meg, Vámosszabadin végzi a feladatait.
A jegyző hetente 1 napon Vámosszabadin intézi az ügyeket.
A Vámosszabadi testületi ülések ezután is Vámosszabadin lesznek megtartva,
melyeken a jegyző is részt vesz.

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester
Határidő: folyamatos
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert a Képviselőtestület ülését 18.40 perckor berekesztette.

kmf.

Alaszticsné Szabó Emőke
igazgatási főelőadó
jegyző helyett

Kukorelli Norbert
alpolgármester

Horváth Anita
képviselő-hitelesítő
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