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JEGYZŐKÖNYV 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 

Készült: 2013. március 1. napján a 18 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen 

Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tanácsterme 

Jelen vannak Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Horváth Gábor 
polgármester, Bognárné Koteczki Ibolya, Pulai Nikoletta, Siska Károly, Tóthné Major Éva, Viola Vilmosné 
települési képviselők 

Távolmaradását jelezte: Andorka Kálmán János alpolgármester és Csontos Miklós alpolgármester és  

Jelen vannak Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kukorelli Norbert 
alpolgármester, Alasztics Ervin, Horváth Anita, Méri Attila, Müller Sándor és Vámosi Elek Balázs települési 
képviselők 

Távolmaradását jelezte: Réti Csaba polgármester  

Tanácskozási joggal: dr. Torma Viktória jegyző 

Lakosság részéről: 1 fő érdeklődő 

Horváth Gábor polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Pulai Nikoletta és Tóthné Major Éva képviselőket 
kijelölte. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Alasztics Ervin képviselőt kijelölte. Ismertette a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a meghívóban olyan napirendi pontok szerepelnek, amik 
mindkét Képviselő-testületet érintik, így célszerű lenne ezeket együttes ülés keretében megtárgyalni.  
 
Siska Károly települési képviselő megkérdezte, hogy ez a szavazást hogyan érinti. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a napirendi pontokról mindkét testület külön-külön szavaz. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra Győrzámoly Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Képviselő-testületi 
ülés meghívójában szereplő, alábbi napirendi pontokat Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-
testületével együttes ülés keretében tárgyalja. Az együttes ülés keretében tárgyalt napirendi pontok: 

1. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalása 
2. Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratának elfogadása 
3. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 

A Képviselő-testület az együttes ülést követően az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
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4. Kovács Zoltánné kérelmének megtárgyalása 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

  
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (III. 1.) számú határozata 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Képviselő-testületi 
ülés meghívójában szereplő, alábbi napirendi pontokat Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-
testületével együttes ülés keretében tárgyalja. Az együttes ülés keretében tárgyalt napirendi pontok: 

1. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalása 
2. Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratának elfogadása 
3. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 

A Képviselő-testület az együttes ülést követően az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
4. Kovács Zoltánné kérelmének megtárgyalása 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a meghívóban olyan napirendi pontok szerepelnek, amik 
mindkét Képviselő-testületet érintik, így célszerű lenne ezeket együttes ülés keretében megtárgyalni. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének: 
 
Határozati javaslat 
Döntés együttes Képviselő-testületi ülésről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Képviselő-
testületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-
testületével együttes ülés keretében tárgyalja.  
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2013. (III. 1.) számú határozata 
Döntés együttes Képviselő-testületi ülésről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Képviselő-
testületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-
testületével együttes ülés keretében tárgyalja.  
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Együttes ülés napirendjének elfogadásáról 
Az együttes ülés keretében tárgyalt napirendi pontok: 

1. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalása 
2. Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratának elfogadása 
3. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2013. (III. 1.) számú határozata 
Együttes ülés napirendjének elfogadásáról 
Az együttes ülés keretében tárgyalt napirendi pontok: 

1. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalása 
2. Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratának elfogadása 
3. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Horváth Gábor polgármester és Kukorelli Norbert alpolgármester megállapodnak abban, 
hogy az együttes ülést Horváth Gábor polgármester vezeti. 
 
Horváth Gábor polgármester ismerteti az együttes Képviselő-testületi ülés elfogadott napirendjét.  

Napirendi pontok: 
 

1. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalása 
2. Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Vámosszabadi Község Polgármesteri 

Hivatalának Megszüntető Okiratának elfogadása 
3. A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 

 
1. napirendi pont: A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
megtárgyalása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 

Horváth Gábor polgármester elmondta, hogy a megállapodás mindkét fél számára tartalmaz előnyöket, mert 
megtakarításokat lehet elérni. A két község szorosabb kapcsolatában van még olyan lehetőség is, amit most még 
nem látnak, de a jövőben előnnyel járhat, gondol itt pályázati lehetőségekre, illetve a két önkormányzatban rejlő 
szellemi erő egyesítésére, és ha a közös célt mindig fontosnak tartanák, akkor ennek is lenne hozadéka. 
Meggyőződése, hogy a kis iskolák, ahova kevés gyerek jár, azért vannak hátrányban azon iskolákkal szemben, 
ahova sok gyerek jár, mert az érték, ami a gyerekek szellemi erejét jelenti ott nagyobb, ahol többen vannak. Ez 
igaz lehet erre a helyzetre is, nem véletlenül van mindenhol törekvés arra, hogy minél többen legyenek, mert ez 
által a szellemi erő összeadódik. Megkéri a jelen lévőket, hogy a kiküldött megállapodás-tervezettel kapcsolatban 
mondják el a véleményüket. 
 
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi települési képviselő megkérdezte, hogy a társult önkormányzatok 
megnevezésében miért csak Győrzámoly neve szerepel. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az önkormányzati törvény a 84. § (5) bekezdésében előírja a közös 
önkormányzati hivatal pontos megnevezését.  
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő észrevételezi, hogy a megállapodás-tervezet 3.3.1 
pontjában csak egy adóügyi előadó szerepel, de arról volt szó, hogy Vámosszabadin is kell lenni adóügyesnek. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ez javításra kerül és 1 fő adó-igazgatási és 1 fő adó-pénzügyi 
ügyintézőt szerepeltetnek a megállapodásban, figyelemmel a képviselő úr felvetésére, hiszen a kirendeltségen 
maradók kapcsolt munkakört fognak ellátni. 
 
Alasztics Ervin települési képviselő megkérdezte, hogy a tervezet 3.3.3 pontjában az szerepel, hogy adóügyi 
ügyintéző átmeneti időszakban a kirendeltségen helyettesítési feladatokat lát el, helyettesítési díj ellenében. Ez 
szerinte ellentmond a 3.4.1 pontnak, mely szerint a közös hivatal egységes, szervezeti egységekre nem tagolódik. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint ez a helyettesítés addig fog tartani, amíg a kirendeltségen maradók nem 
sajátítják el teljes mértékben az adóügyi feladatokat, ezt pedig a jegyzőnő tudja majd megítélni, hogy meddig 
szükséges. 
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dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy az, hogy a hivatal egységes és nincsenek szervezeti egységek azt 
jelenti, hogy nincsenek külön osztályok. Az adóügyi ügyintéző pedig ebben az időszakban plusz munkát lát el 
Vámosszabadin, ami nem tartozik a munkakörébe és azért helyettesítési díj illeti meg. Ez ugyanakkora összeg 
lesz, mint amit január-februári hónapokban kapott a helyettesítésért. 
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő észrevételezi és javasolja, hogy a megállapodás-tervezet 
3.3.5 pontjában írtakhoz, mely szerint a kirendeltségen dolgozó ügyintézők székhelyen, a székhelyen dolgozó 
ügyintézők a kirendeltségen is végezhetnek munkát, mindkét polgármester egyetértésére legyen szükség. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint itt arra kell gondolni, hogy, ha valahol egy ügyintéző kiesik, mert beteg, 
vagy szabadságon van, a munka pedig feltorlódik, akkor egymást segítik azzal, hogy az ügyintézőt kivezénylik. 
 
Alasztics Ervin települési képviselő érti ezt, de úgy véli, hogy az a dolgok rendje, ha erről a polgármesterek is 
tudnak, és azzal egyetértenek. 
 
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy a polgármesterek milyen formában gyakorolják az egyetértést. 
 
Alasztics Ervin települési képviselő szerint mivel az sincs rögzítve, hogy a jegyző hogyan tájékoztatja a 
polgármestereket, legyen a jegyző feladata, hogy ezt hogyan oldja meg. 
 
Siska Károly települési képviselő megjegyezte, hogy bocsánat, hogy megszólal, mert nem tervezte, de 
megkérdezi a jegyzőnőt, hogy rosszul tudja-e, hogy a hivatal dolgozóinak a jegyző a munkáltatója. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy igen, a jegyző a munkáltató. 
 
Siska Károly települési képviselő megjegyezte, hogy ezt ilyen formában nem venné bele a megállapodásba, 
mivel a jegyző a munkáltató, döntse el ő, hogy hol, mikor és kinek kell a munkát elvégezni. 
 
Alasztics Ervin települési képviselő elmondta, hogy ő csupán azt szeretné, ha a vámosszabadi kirendeltségen a 
vámosszabadi lakosoknak az ügyintézés lehetősége biztosított lenne és a község felelős vezetője erről a tényről 
tudjon. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint érthető a képviselő úr kérése és az belekerül a megállapodásba. 
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő kérte, hogy a 4.1.5 d. pontba kerüljön bele ugyanaz a 
mondat, ami a c. pontban is benne van Győrzámoly esetében, azaz ha a Vámosszabadit megillető támogatásból 
megtakarítás keletkezik, az Vámosszabadi Község Önkormányzatát illesse meg. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ezt tulajdonképpen tartalmazza a 4.1.5 e. pontja, hiszen a 
Vámosszabadi Hivatal költségvetésének nem 1/12-ed részét kérték átutalni minden hónapban, hanem csak 
akkora összeget, amire a Hivatal működésének szüksége van. Pontosan abból a megfontolásból, hogy ne a 
Hivatal számláján legyen a pénz, hanem az Önkormányzatoknál kamatozzon, így pontosan annyit fognak utalni, 
amennyi kell, ami pedig megmarad, az a b. pont szerint Vámosszabadit illeti. 
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő érti, amit a jegyzőnő mond, de úgy lenne szabatos, ha az a 
mondat, amit mondott, bekerülne a d. pontba. 
 
dr. Torma Viktória jegyző érti a képviselő úr felvetését és elfogadhatónak tartja. 
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő összefoglalva elmondja, hogy Győrzámolyt megilleti a 
lakosságarányosan neki járó állami támogatás, az úgynevezett kompenzáció, amit Vámosszabaditól kap, és ami 
akkora összegre egészíti ki a támogatását, mintha egyedül tartaná fenn a Hivatalát, és ha ez nem elég a 
Győrzámolyt a megállapodás alapján terhelő kiadásokra, akkor azt az egyéb saját bevétele terhére kiegészíti, ez 
utóbbi igaz Vámosszabadira is, amennyiben azonban megtakarítás keletkezik, akkor az Győrzámolyt és mellette 
Vámosszabadit is illesse meg. Ezért kéri, hogy a c. pontba is kerüljön bele, amit a d. pont is tartalmaz, hogy, ha az 
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állami támogatás nem elég a kiadásokra, akkor azt Győrzámoly Község Önkormányzata a saját bevételei terhére 
kiegészíti. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez azért nem került a tervezetbe, mert a költségek tervezése során 
úgy kalkuláltak, hogy a Győrzámolyt megillető normatíva fedezni fogja a Győrzámolyt terhelő kiadásokat. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint nincs akadálya annak, hogy a képviselő úr mindkét felvetése bekerüljön a 
megállapodásba. Azaz ha Győrzámoly nem tud kijönni a normatívából és a vámosszabadi által átadott összegből, 
akkor a fennmaradó részt a saját bevételéből pótolja, illetve ha Vámosszabadinak az őt megillető támogatásból 
megtakarítása keletkezik, akkor az Vámosszabadit illeti meg. 
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő szerint így mindkét Önkormányzatnak ugyanazok a jogai 
és kötelezettségei vannak, így teljes a megállapodás. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester kijelenti, hogy nincs több észrevételük, részükről rendben van a 
megállapodás ebben a formában. 
 
Pulai Nikoletta települési képviselő kijelenti, hogy még mindig nagyon kevés az információja, ami a 
rendelkezésére áll, nincs tisztában Vámosszabadi helyzetével, azzal, hogy eddig hogyan működött a hivatal, azt 
sem látja át tisztán, hogy ebből Győrzámolynak milyen előnye származik. 
 
Tóthné Major Éva települési képviselőnek is ez a problémája, egész éjjel ezen gondolkodott, hiszen 
Győrzámoly lakóit képviselik és szeretne úgy dönteni, hogy az nekik is jó legyen. Előny lehet a megtakarítás, ami 
jelentkezne, és az is, ha a jövőben lenne olyan pályázat, amin a két település közösen indulhatna. Benne az is 
kérdőjel, hogy miért az utolsó pillanatban vannak itt, úgy érzi, hogy a sor végére maradtak és a 24. órában ülnek 
itt. Megérti, hogy vannak önkormányzatok, akik kényszerhelyzetben vannak és csatlakozniuk kell. 
 
Pulai Nikoletta települési képviselő megkérdezte, hogy mi a helyzet a polgármester úrral. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester tájékoztatja, hogy egészségügyi oka van a távollétének, táppénzes 
állományban van. 
 
Horváth Gábor polgármester megjegyezte, hogy elmondta már az ülés elején, hogy milyen előnyei vannak a 
megállapodásnak a két település részére és milyen kényszerhelyezet áll fenn, nemcsak Vámosszabadi, de 
Győrzámoly részéről, hiszen azt nem jelenthetik ki, hogy nem fogadják őket, mert a törvény erre nem ad 
lehetőséget. A megállapodás világos és közérthető, ha ezt nem lehet tárgyalni, akkor nagyon szomorú. Ez a nap 
áll már csak rendelkezésre a megállapodásra. Minden új dologban van bizonytalanság, ezt nem vitatja el, de csak 
azért mert valami új, és azt valaki nem akarja úgy fogadni, vagy megérteni, hogy annak mi a lényege, azt nem 
tudja elfogadni és az számára soha nem is lesz elfogadható, mert nem ma kezdtek ezzel foglalkozni. Lehet, hogy 
fél év múlva sem lesz mindenki számára minden tisztázva. 
 
Pulai Nikoletta települési képviselő megjegyezte, hogy az ilyen dolgokkal a múltban voltak negatív élményeik, 
amikor Győrújfaluval voltak körjegyzőségben, évről-évre nehezebben tudtak megállapodni és mindig 
Győrújfalunak volt velük szemben követelése. 
 
Horváth Gábor polgármester kijelenti, hogy azt kudarcként élte meg, hogy nem tudtak Győrújfaluval kijönni és 
az akkor hibákat úgy tekinti, hogy sok mindent rosszul csináltak.  Az akkori tapasztalatokból kiindulva kell most 
úgy eljárni, hogy az jó legyen és két szomszéd település tudjon egymás mellett úgy élni, hogy az mindegyiknek 
előnyös legyen. 
 
Siska Károly települési képviselő megjegyezte, hogy vitatja, hogy Győrzámoly kényszerhelyzetben lenne, de 
megérti a vámosszabadiakat, mert ők is kerülhetnek holnap olyan helyzetbe, hogy valahova csatlakozniuk kell. 
Nem hivatkozik az idő rövidségére,  hiszen annyi idő rendelkezésre állt, amennyi kellett, ha nagyon muszáj volt. 
A polgármester úr előnyökről adott beszámolója nem győzte meg. Ennél fontosabb a szavazás aránya, mert 
korábban a jegyzőnőtől olyan tájékoztatást kaptak, hogy egyhangú kell, hogy legyen, mindkét testület részéről, 
most pedig minősített többségről van szól. 
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dr. Torma Viktória jegyző a képviselőknek elküldött e-mail áttanulmányozása után elmondja, hogy a kérdést, 
ami más mellett erre is irányult, úgy értelmezte, hogy a Képviselő-testületnek kell-e dönteni a megállapodás 
kérdében, erre írta az igen választ. Az egyhangút pedig úgy értette, hogy mindkét testület részéről igennek kell 
lenni a döntésnek, mert az jelenti a megállapodás elfogadását. Egyébként az önkormányzati törvény sehol nem ír 
elő egyhangú döntést. 
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő szerint még az Alkotmányhoz sem kell egyhangú szavazat. 
 
Pulai Nikoletta települési képviselő szerint 2013. január 1-től a hatályos rendelkezés az, hogy minősített 
többség kell a döntéshez. 
 
Alasztics Ervin vámosszabadi települési képviselő megjegyezte, hogy a megállapodás fő szempontjait 
minden képviselő ismeri, időkényszer és jogi kényszer is van, ami tény, hogy Vámosszabadit jobban hajtja. De azt 
tudni kell, hogy Vámosszabadi kénytelen feladni régóta élvezett önállóságát, kénytelen közös hivatalba társulni, 
úgy, hogy még a nevét is elveszíti és csak kirendeltség lesz. Nem titok, hogy először nem Győrzámoly irányába 
indultak el, hanem az Alsó-Szigetköz irányába, mert oda köti őket sok kapocs, többek között az iskola-társulás is. 
Az sem titok, hogy ezen települések között Vámosszabadi a legnagyobb és a legerősebb. Korábban fej-fej mellett 
haladtak, de az utóbbi 15 évben Vámosszabadi hatalmasat fejlődött, kétszer akkora lett, mint azok a községek. 
Amikor együttműködést ajánlottak fel nekik, akkor a számításaikat nem igazolták vissza. Felajánlották anyagi 
erejüket, a pályázatokban történő részvételt, a hosszú távú együttműködést a társulás reményében. Egy 
törvénymódosításnak köszönhetően Nagybajcs, Kisbajcs és Vének önállóan is tudott azonban társulást alakítani, 
mert a lakosságszámuk egy fővel, de meghaladta a 2000-et, így nem volt szükségük Vámosszabadira. Azóta már 
szerinte ezt Kisbajcson is átgondolták, de Vámosszabadit a hozzáállásuk eltántorította ettől a szövetségtől és 
kénytelenek voltak az utolsó pillanatban Győrzámolyhoz fordulni. Megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy 
polgármester úr és jegyzőnő is pozitívan állt a kérdéshez. Nagyon súlyos kényszerhelyzetben vannak, ami az 
önállóságuk feladásához vezet. De Győrzámolyt is köti ez a kényszerhelyzet, mert az önkormányzati törvény 
szerint nem tagadhatja meg a csatlakozást. Réges-régen rossz lenne, ha ezen az alapon kötnének szövetséget. 
Ezért aztán azt mondták, hogy megadják Győrzámolynak azt a különbözetet, ami akkor illetné, ha önállóan 
tartaná fenn a hivatalát, így nem veszít semmit a társulással. A mai világ az anyagiak világa, de azt tudja, hogy a 
pénz nem minden. Ezen kívül lakosságarányosan hozzájárulnak a jegyző béréhez, ami már tiszta nyereség 
Győrzámolynak. Ezeken túl pedig még nem látják azokat a lehetőségeket, amit két ilyen erős település szövetsége 
eredményezhet, hiszen Győrzámoly rettentően dinamikus, a térségben csak Vámosszabadi marad le tőle egy 
hajszállal. Ha ez a két község szövetséget köt, akkor sok mindenre képesek lehetnek együtt. Azt mondja, hogy 
Vámosszabadi morálisan vert helyzetben van, de felül kell rajta emelkedniük. Nem azt nézik, hogy mit veszített 
Vámosszabadi, azt az előbb elmondta, hogy Győrzámoly semmit, hanem azt, hogy a két erős szövetségéből mi 
fog születni. Arra kéri a győrzámolyi képviselőket, hogy ők is ezt tekintsék, mint pozitív célt. Megköszönte, hogy 
meghallgatták. 
 
Vámosi Elek Balázs vámosszabadi települési képviselő elmondta, hogy a társulási határt előbb 5 ezer, majd 
3 ezer, majd 2 ezer főben határozták meg. Biztos abban, hogy a kormányzat ezt a határt nem lejjebb, hanem 
feljebb viszi. Azt mondta a Kisbajcs, Győrzámoly közötti választásra is, hogy hosszabb távon nekik előre kell 
gondolkodni, mert a térség legerősebb társulása lesznek így. Úgy gondolja, hogy hosszabb távon gondolkodva, 
ennek a szövetségnek az előnyeit élvezhetik majd és nem lesznek kényszerhelyzetben akkor, ha a csatlakozáshoz 
előírt küszöb emelkedik, úgy, mint a Kisbajcs-Nagybajcs-Vének társulás, ahol 1 fővel lépik át a 2 ezer fős határt. 
Köszöni ezt a fogadtatást, és kéri, hogy mindenki a legjobb belátása szerint döntsön. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a kiküldött megállapodásra március 1-jei hatályt írtak, azonban az 
Államkincstárral egyeztetett, és azt a tájékoztatást kapta, hogy közös hivatalt alakítani csak jövőbeni hatállyal 
lehet, így a hivatalok esetleges megszűnése február 28. helyett március 1., a közös hivatal létrejötte pedig március 
2. A változások átvezetéséről gondoskodik. 
 
Tóthné Major Éva települési képviselő megkérdezte, hogy ha létrejön a megállapodás, akkor a 
költségvetéseket érintően közös lesz-e a döntés. A másik a jegyző további tevékenysége, azaz ki fogja 
helyettesíteni, ha nem tud részt venni az ülésen. 
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Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy csak a hivatal költségvetését illetően. Az Önkormányzatok 
költségvetése továbbra is külön lesz. Azt tudomásul kell venni, hogy esetenként a jegyző nem tud részt venni az 
ülésen, mert valamiért akadályoztatva van, ilyenkor gondoskodni fog a helyettesítéséről. Ez benne is van a 
megállapodásban. Elmondja még egyszer, hogy a Hivatal egy lesz, azt a két Önkormányzat fogja fenntartani, de 
ezen túl megmarad a két képviselő-testület, ami az egyes községekre vonatkozó döntéseket önállóan meghozza, 
úgy, mint eddig. Győrzámoly nem kapcsolódik a Vámosszabadit érintő ügyekhez, a költségvetéséhez, csakúgy, 
mint eddig sem. Csak akkor, ha valami közös témát keresnek és ez van érintve, ha úgy gondolják, hogy lesz egy 
pályázati lehetőség, amit megragadhatnak. Ez azonban csak az aktivitásukon múlik. Úgy kell hozzáállni, hogy 
ebből kihozzák a maximumot. A megállapodásból minden látszik, és nem is merte volna úgy kidomborítani a 
dolgokat, mint ahogy Alasztics Ervin képviselő úr tette. Ő személy szerint azon lesz, hogy mindkét település csak 
profitáljon a megállapodásból, és ha jól csinálják, akkor lesz is hozadéka mindkét település részére.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a megállapodást tervezet még kiegészítésre került azzal a mondattal, 
hogy a 2014. évben a megállapodás 4.1.5 pontjában foglaltakat a felek felülvizsgálják az új költségvetési törvény 
ismertében.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester arra kéri a győrzámolyi képviselőket, hogy támogassák a csatlakozást.  
 
Siska Károly települési képviselő megkérdezte, hogy akkor mindkét testületnek szavazni kell-e. 
 
Horváth Gábor polgármester tájékoztatja, hogy külön-külön. Ezt követően Vámosszabadi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2013. (III. 1.) számú határozata 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a szavazást és kijelentette, hogy a jövőben a kényszer szót nem 
kívánná használni. 
 
Siska Károly települési képviselő javasolja, amennyiben van rá lehetőség, titkos szavazáson döntsenek. 
 
Horváth Gábor polgármester kijelenti, hogy nincs titkos szavazás, mert nyilvános ülés van szó, nagyon sajnálja, 
hogy valaki nem tudja vállalni a döntést. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény meghatározza, hogy mely ügyek 
tartozhatnak zárt ülésre, és ezekben az ügyekben lehet titkos szavazást tartani. 
 
Horváth Gábor polgármester szerint a napirend nyilvános ülésre tartozik, így nem lehet titkos szavazást tartani. 
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő 
tartózkodása (Pulai Nikoletta települési képviselő) és 1 fő ellenszavazata (Siska Károly települési képviselő) 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (III. 1.) számú határozata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gábor polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester megköszönte a jövőre előremutató szavazatokat és reményét fejezte ki arra, hogy 
akik most ezt nem támogatták, azok is belátják, hogy a jövőben ebből profitálhatnak. Mindkét Képviselő-
testületnek gratulál és reméli, hogy eredményes munkát tudnak végezni. 
 

2. napirendi pont: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Vámosszabadi 
Község Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratának elfogadása 

 
Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalokat mindkét községben meg kell 
szüntetni, erre vonatkozóan elkészítették a Megszüntető Okiratokat. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a kiküldött tervezethez képest, március 1-jével szűnnek meg a 
Hivatalok. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra Vámosszabadi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 
 
Határozati javaslat 
Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratának jóváhagyása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Vámosszabadi 
Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát (a megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2. A Képviselő-testület utasítja Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a megszüntető okiratot küldje meg 
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2013. (III. 1.) számú határozata 
Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratának jóváhagyása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Vámosszabadi 
Község Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát (a megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2. A Képviselő-testület utasítja Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a megszüntető okiratot küldje meg 
Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra Győrzámoly Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 
 
Határozati javaslat 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámoly Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát (a megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi).  
2. A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy a megszüntető okiratot küldje meg Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 2 fő 
tartózkodása (Pulai Nikoletta települési képviselő, Siska Károly települési képviselő) mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (III. 1.) számú határozata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámoly Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megszüntető okiratát (a megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi).  
2. A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy a megszüntető okiratot küldje meg Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása 
 

Előadó: Horváth Gábor polgármester 
 
Horváth Gábor polgármester elmondja, hogy el kell fogadni a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát, 
mert az költségvetési szerv, ami törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a kiküldött tervezethez képest március 2-ával jön létre a Közös 
Hivatal. 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra Vámosszabadi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 
 
Határozati javaslat 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábort, Győrzámoly Község polgármesterét, hogy az alapító okiratot 
küldje meg Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2013. (III. 1.) számú határozata 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábort, Győrzámoly Község polgármesterét, hogy az alapító okiratot 
küldje meg Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra Győrzámoly Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 
 
Határozati javaslat 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2. A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 2 fő 
tartózkodása (Pulai Nikoletta települési képviselő, Siska Károly települési képviselő) mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (III. 1.) számú határozata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2. A Képviselő-testület utasítja Horváth Gábor polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetési elszámolási 
számlát kell nyittatni.  
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra Vámosszabadi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 
 
Határozati javaslat 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal részére bankszámla nyitása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az irányítása alatt álló Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal nevű intézménynek önálló költségvetési elszámolási számla megnyitását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bankszáma megnyitása iránt a számlavezető 
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2013. (III. 1.) számú határozata 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal részére bankszámla nyitása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az irányítása alatt álló Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal nevű intézménynek önálló költségvetési elszámolási számla megnyitását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bankszáma megnyitása iránt a számlavezető 
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra Győrzámoly Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének: 
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Határozati javaslat 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az irányítása alatt álló Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal nevű intézménynek önálló költségvetési elszámolási számla megnyitását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bankszáma megnyitása iránt a számlavezető 
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 2 fő 
tartózkodása (Pulai Nikoletta települési képviselő, Siska Károly települési képviselő) mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (III. 1.) számú határozata 
1. Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az irányítása alatt álló Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal nevű intézménynek önálló költségvetési elszámolási számla megnyitását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Horváth Gábor polgármestert, hogy a bankszáma megnyitása iránt a számlavezető 
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-nél intézkedjen. 
Felelős: Horváth Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Gábor polgármester megállapítja, hogy az együttes ülés végére értek. Reményét fejezi ki a 
jövőbeli jó együttműködésre és arra, hogy most egy nyugodtabb időszak következik. Az együttes ülést 
19.15 órakor berekesztette. 
 

 

Kmf. 

 

 

  Kukorelli Norbert                                                                                             dr. Torma Viktória  
   alpolgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
  Alasztics Ervin                        
települési képviselő                        


