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Községi Önkormányzat 

Vámosszabadi 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. december 16-án (vasárnap) tartott testületi üléséről 

 

Az ülés helye: Vámosszabadi Faluház rendezvényterme (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) 

 

A testületi ülés időben: 14.00-16.50-ig tart. 

 

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

 

Réti Csaba            polgármester 

Horváth Anita  képviselő 

Kukorelli Norbert  képviselő 

Méri Attila  képviselő 

Müller Sándor  képviselő 

Vámosi Elek Balázs  képviselő 

mindösszesen: 6 fő 

 

Igazoltan távol:  

Alasztics Ervin  képviselő 

 

 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Eszter   jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezetőként 

Alaszticsné Szabó Emőke igazgatási főelőadó 

 

Jelen van még: 

 Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos 

___________________________________________________________________________ 

Réti Csaba polgármester: 

Napirend előtt szeretném elmondani, hogy nem voltak ismereteim a napirendekről, a meghívó 

s.k. ment ki, ezért írtam egy levelet, melyet kinyomtatva most odaadok a képviselőknek és 

amit elküldtem a kormányhivatalba is tegnap este. Javaslom, hogy a meghívóba felvetett 

napirendeket most ne tárgyaljuk, az ülést halasszuk el. 
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Dr. Szabó Eszter jegyző: 

A meghívót időben megkapta minden képviselő az előterjesztésekkel együtt. A napirendeket 

nézve a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását meghatározó döntések az előző 

testületi ülésen elfogadásra kerültek, melyen jelen voltál, tehát volt róla ismereted. A járási 

megállapodás módosításának szükségességéről minden képviselő-testületi tag tájékoztatva 

lett, többek között te is. Ennek köszönhetően nem kell az Emőke státusát megszüntetnünk, 

tehát nem lényegtelen a kérdés.  

 

Réti Csaba polgármester: 

Nem tudtam, hogy ez azt jelenti. Igazság szerint nem jó az email-címem még mindig, lehet 

ezért nem kaptam meg.  

 

Dr. Szabó Eszter jegyző: 

Tehát erről is van ismereted. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról pontosan tudnod kell, 

hogy ha nem döntötök a mai napon, tekintettel arra, hogy holnap lejár a határidő, 11 

vámosszabadi hallgató nem kaphat szociális ösztöndíjat. Azt az ösztöndíjat, amelyre keret van 

elkülönítve, és amelyet eddig mindig elérhetővé tett a testület a településen. Tehát mindegyik 

napirendi pontról tudtad, hogy miért érdeke a településnek vagy lakóinak, hogy 

megtárgyaljátok őket. Természetesen, ha igaz az, hogy levelet írtál a Kormányhivatal felé, én 

is meg fogom írni a Kormányhivatalnak, hogy a testületnek és a polgármesternek is 

mindegyik pontról pontos ismerete volt, különösen, hogy az előterjesztéseket is megkaptátok.  

 

Horváth Anita képviselő 

Csaba, mióta visszajöttél, azt kommunikálod, hogy nincs e-mail címed. Miért nem 

intézkedtél? Neked nem fontos ez? November 25-én választottak meg, most december 16-a 

van. Az majdnem egy hónapnyi idő. Lehetett volna lépni.   

 

Réti Csaba polgármester: 

De már van újra. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

A 3 címed közül kettő működik, csak a reti.csaba nem, de az e-mailek 90 %-ában a 

polgarmester@ volt a címzés és mégis azt állítod, hogy nem kaptad meg a leveleket. A tiszta, 

őszinte beszéd előbbre visz minket, mint a hazudozás, a kertelés, meg a félrebeszélés. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Hiába voltak itt ketten is, nem lett jó. Akkor mindig jó, amikor megcsinálja az informatikus, 

utána meg estére nem jó. 

 

Kukorelli Norbert képviselő: 

Akkor webesen kell belépni. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Ha én ezt mind tudom, akkor nyilván nem írok ilyen levelet nektek. Akkor ebből az a 

tanulság, hogy majd mindig megkérek valakit, hogy nézzük meg, hogy megkaptam-e a 

leveleket. Higgyétek el, hogy nem jött meg. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Küldj mindig visszaigazolást, mert úgysem szoktál küldeni. Egy kis intelligencia kérdése, 

hogy olvasási visszaigazolást küldesz. Érdekes, hogy a hivatal minden dolgozója mindent 
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megkap, csak a polgármester nem, a 3 címe közül egyikre sem. Javaslom, hogy mind a 4 

napirendet tárgyaljuk, mivel mi megkaptuk az előterjesztéseket. Azokból készültünk ugyanis 

fel a mai ülésre.  

 

Réti Csaba polgármester: 

Most már én is ezt javaslom, hogy tartsuk meg a mai ülést. Nem az volt a célom, hogy ne 

tárgyaljuk, Balázs. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Hát most mondtad, az előbb, hogy nem akarod tárgyalni őket. 

 

Dr. Szabó Eszter jegyző 

Remélem, ezek után visszavonod a Kormányhivatalnak írt leveledet egy utólagos levélben, 

mert mindenki megkapott minden anyagot. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Nem tudhattam, hogy ez elektronikus hiba. Megállapítom, hogy a mai testületi ülés 

határozatképes, kérem a napirendi pontok elfogadását. A jegyzőnktől pedig elnézést kérek.  

 

Kukorelli Norbert képviselő: 

Mielőtt elfogadnánk, további napirendi pontként javaslom megtárgyalni az óvoda alapító 

okiratának módosítását. 

 

Horváth Anita képviselő: 

Egyebekben lenne majd mondanivalóm. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Én pedig kérem napirendre felvenni a Pannon-Víz Zrt-vel való előzetes megállapodást, amiről 

az együttes testületi ülésen a PannonVíz igazgatója tájékoztatott minket. Ezen kívül napirendi 

pontként fel kellene venni a Győri TKT Társulási Megállapodás módosításának elfogadását 

is. kérem, hogy támogassátok ezeket a napirendeket is. Kérem, aki a napirendi pontok 

módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangú. Akkor a 

testületi ülést megnyitom. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta a 

következő határozatot: 

 

116/2012.(XII.16.) önkormányzati határozat  

Napirendi pontok módosítása 
 

 

Napirend:  

Döntést igénylő ügyek: 

 

Döntést igénylő ügyek: 

 

1.) Rendeletalkotás – Vámosszabadi Községi Önkormányzat - 11/2012. (XII. ….) 

önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

1/2012. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Réti Csaba 

polgármester, Ferenczi Brigitta költségvetési gazdálkodás 
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2.) Rendeletalkotás – Vámosszabadi Községi Önkormányzat - 12/2012. (XII. ….) 

önkormányzati rendelet-tervezete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról Előadó: Vámosi Elek Balázs képviselő 

3.) Döntés – A járási megállapodás módosításáról. Előadó: Dr. Szabó Eszter jegyző 

4.) A Pannon-Víz Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződésről. Előadó: Réti Csaba 

polgármester 

5.) A Vackor Óvoda Vámosszabadi Alapító okiratának módosítása. Előadó: Kukorelli 

Norbert képviselő 

6.) Győri TKT társulási megállapodásának módosításáról. Előadó: Réti Csaba 

polgármester 

 

Egyebek 

 

Zárt ülés: 

 

7.) Döntés a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjkérelmekről. Előadó: Réti Csaba 

polgármester 

 

 

 

 

1.) Napirend – Rendeletalkotás - Vámosszabadi Községi Önkormányzat  11/2012.(XII....) 

önkormányzati rendelet-terezete az Önkormányzat 2012 költségvetéséről szóló 1/2012 

(II.28) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Ferenczi Brigitta gazdálkodási 

tanácsos 

 

Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos: 

Rendeletmódosítás témakörben csupán két előirányzat módosítás lenne, mindkettő 

beruházással kapcsolatos és mind a kettőre azért van szükség, mert a Magyar Államkincstár a 

beszámoló leadáskor nagyon szigorúan veszi, hogy beruházás ne álljon előirányzat nélkül. Az 

egyik a könyvtár pályázat lenne, a másik pedig az év közbeni laptop vásárlás, melyről az 

eladó nagyon gálánsan csak jóval később küldte meg a számlát. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Kérem, hogy aki a 2012. évi költségvetési rendelet módosítással egyetért, az szíveskedjék 

kézfeltartással jelezni. Megállapítom, hogy egyhangú.  

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag  

megalkotta a következő rendeletet: 

 

      11/2012.(XII….) önkormányzati rendelet 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012 (II.28.) önkormányzati              

rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra, a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Dr. Szabó Eszter jegyző: 

Ugyancsak a költségvetési rendelet tárgyalásánál fogalmaznék meg két javaslatot. A testületi 

tagok felvetése volt, hogy a polgármester nélküli időszakban a ránk háruló jelentős 

pluszmunka ellentételezésre kerül a későbbiekben. Ez alapján a szeptembertől decemberig 

terjedő időszakra javasolnék két kolleganőnek 20-20 ezer forintot megállapítani, magamnak 
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pedig egy havi összegű bért jelöltem meg, a Ti véleményetektől függően. Arra az időszakra, 

amíg a közös hivatal létre nem jön, vagyis jogszabály alapján max. 2013. március elejéig az 

igazgatási, jegyzőkönyv-vezetési és a jegyző nélkül megnövekvő egyéb jelentős pluszmunkák 

vitelét Alaszticsné Szabó Emőkére bízva javasolnám vinni, javaslatom lenne erre az időszakra 

plusz juttatás megállapítása részére havi 50 ezer Ft.  

S mivel az elmúlt öt év alatt mindig a munkatársak minőségi munkáját kértem elismerni 

alkalmanként támogatással, ezért merem felvetni most, a jogviszonyom megszűnésekor, hogy 

szeretném, ha a testület nekem ajándékozná a számítógépemet. Ez a gép végigkísérte az itteni 

munkásságomat, hiszen éppen akkor kaptuk, amikor idekerültem, értékét tekintve már régen 

leíródott, munkabírását tekintve ebben az utóbbi évben már néhányszor újra kellett építeni a 

teljes informatikai összeomlásból, az egyik legrégebbi gépünknek mondható, de szeretném 

megtartani, tekintettel arra is, hogy a járási megállapodásba nem kellett feltüntetnünk ezt az 

informatikai eszközt, elfogadták a másik átadását. És ezzel a géppel a távolból is tudom 

segíteni a hivatal munkáját, ha szükséges. 

 

Müller Sándor képviselő: 

Tartózkodom érintettség miatt. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Kérem, hogy aki a jegyző asszony által elmondottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

meghozta a következő határozatot: 

 

    117 /2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

Juttatások megállapításáról 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Müllerné Kovács Erikának 20.000 Ft, Alaszticsné Szabó Emőkének 20.000 Ft, Dr. 

Szabó Eszter jegyző részére egy havi bérnek megfelelő juttatást kifizetését 

engedélyezi. 

A jegyző nélküli átmeneti időszakban a felmerülő többletfeladatok ellátásával, 

kormányhivatal, gyámhivatal felé történő adatszolgáltatásokkal, jegyzőkönyvvezetői 

feladtok ellátásával Alaszticsné Szabó Emőkét bízza meg.  

A testület a jegyző használatában lévő számítógépet a jegyző tulajdonába adja, egyben 

felhívja a gazdálkodást, hogy a tárgyi eszközök köréből vezesse ki azt.  

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

 

2)Rendeletalkotás – Vámosszabadi Községi Önkormányzat - 12/2012. (XII. ….) 

önkormányzati rendelet-tervezete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

 

Vámos Elek Balázs képviselő: 

Az SZMSZ módosításához a jegyző által készített írásos anyagot megkapta mindenki. Lenne 

még hozzá további kiegészítési javaslatom: az SZMSZ kibővült a Gazdasági, Pénzügyi és 

Közbeszerzési Bizottság létrehozásával, a munkarenddel kapcsolatban kiegészült a jelenléti ív 

vezetésével, ehhez lenne kiegészítésem, a 2. pontban, hogy az Ügyrendi Bizottság ellenőrzi a 

jelenléti ív vezetését és a tapasztalatokról beszámolási kötelezettséggel tartozik a testület felé. 

Az értékhatár, amit meghatároztunk évi 200 ezer Ft, a tartalék terhére. 
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Méri Attila képviselő: 

Nekem bejelentenivalóm van a testület felé: a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési 

Bizottsági tagságomról lemondanék és Vámosi Elek Balázst jelölném meg magam helyett.  

 

Dr. Szabó Eszter jegyző: 

A jelölt tagnak nyilatkoznia kell, vállalja-e a tagságot, a testülte fogadjon el egy határozatot a 

tagváltozásról, és a rendelettel kapcsolatos végszavazáskor pedig a határozat tartalma szerint 

beleépül a rendeletbe. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Vállalom a tagságot. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Aki elfogadja a személyi változtatást, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 

tartózkodással meghozta a következő határozatot: 

 

 

   118 /2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési 

Bizottsága tagjairól 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Gazdasági Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság tagja Méri Attila helyett Vámosi Elek 

Balázs képviselő lesz. 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester: 

Aki egyetért a javasolt változtatások Szmszbe való beépítésével, az kérem, hogy 

kézfeltartással jelezze, és fogadja el a rendeletet. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 

tartózkodással megalkotta a következő rendeletét: 

 

   12/2012.(XII….) önkormányzati rendelet 
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 

22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet külön íven kerül kiadásra, a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
3)Döntés – A járási megállapodás módosításáról. Előadó: Dr. Szabó Eszter jegyző 

 

Dr. Szabó Eszter jegyző: 
A járási megállapodás módosításáról már októberben született egy döntésetek. Akkor egy 

betöltetlen státuszt adtunk át a kormányhivatalnak, az igazgatási előadói státuszt. Ezt lenne 

logikus úgy módosítani, hogy a betöltött jegyzői státuszt adjuk át, mivel a jegyző állása úgyis 

megszűnik. Tekintettel arra, hogy a megállapodást lehet módosítani december 31-ig,és arra, 

hogy kormánymegbízott úr támogatását élvezi a módosítást, javaslom a testültnek, hogy a 

korábbi döntését módosítsa az átadásra kerülő státusok vonatkozásában a fentebb 

elhangzottak és az előterjesztésben megküldöttek szerint. 
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Réti Csaba polgármester: 

Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a testület. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta a 

következő határozatot: 

 

119/2012. (XII.16.) önkormányzati határozat 

A járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás módosításának 

aláírására való felhatalmazásról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy felhatalmazza Réti Csaba polgármester urat arra, hogy a járási hivatal 

kialakítására vonatkozó megállapodás módosítását - együttműködve ebben a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal – aláírja. 

 

Módosításra kerülő szövegrész: 

Megállapodás a járási hivatalok kialakításához IV. 2. Pont: A Járási Hivatalhoz 

kerülő foglalkoztatottak cím alatt az átadott státus tekintetében az alábbi 

tartalommal:  

- az átadott betöltött státusok száma: 1 fő.  

- átadásra kerülő személy neve: Dr. Szabó Eszter, munkaköre: jegyző.” 

 

A megállapodás alapján a járási hivatal részére átadásra kerül a határozat 

mellékletében feltüntetettek szerinti státus. Más tekintetben a megállapodás 

változatlan marad. 

 

Melléklet: megállapodás módosításának javasolt tervezete 

Határidő: 2012. december 20.   

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Az 5. melléklet adatainak kitöltésére vonatkozóan:  

Felelős: Ferenczi Brigitta 

Határidő: 2012. december 20. 

Levél megküldése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak: 2012. 

december 19. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

 

4.) Napirend - A Pannon-Víz Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződésről. Előadó: Réti 

Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester: 

A Pannon-Víz Zrt. tartott egy tájékoztató, mely szerint a múlt évben új vízi közmű törvényt 

fogadott el a parlament. Lényege, hogy 2013. január 1-től a vízszolgáltatóknak nem lehet a 

tulajdonában semmilyen vízszolgáltatásra alkalmas eszköz, átemelő szivattyúk stb. az 

önkormányzatok tulajdonába kerülnek.  Mindent megkapnak az önkormányzatok, utána 

szerződést kötnek az önkormányzatokkal és bérmunkaként végzi a Pannon-Víz ezt a 

szolgáltatást. 

 

Müller Sándor képviselő: 

Nincs ennek köze a közműadóhoz? Rosszak, kis kapacitásúak az átemelő szivattyúk. Ezek 

felújítására volt valami kötelezettsége a Pannon-Víznek. Ha átvesszük, akkor ettől elesünk. 
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Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Átadja a vagyont, utána pedig ha valami meghibásodik nem lesz rá költségkeret. Tisztázni 

kell, hogy milyen kötelezettségeink lesznek, mint tulajdonosnak.  

 

Müller Sándor képviselő: 

Mit csinálunk, ha egy 10 milliós szivattyú tönkremegy, ki ad nekünk erre garanciát, hogy nem 

nekünk kell megfizetni. Még nem tudjuk mit fog tartalmazni a szolgáltatási szerződés. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Akkor ezt most csak úgy értelmezzük, hogy ez egy előzetes egyetértési nyilatkozat a 

részünkről. 

 

Horváth Anita képviselő: 

Úgy értettem ott, hogy ugyanúgy ők fognak karbantartani. 2013.március 31-ig minden 

településsel külön szerződik a Pannon-Víz. 

 

Müller Sándor képviselő: 

Előzetesen egyetértünk vele, amennyiben a további üzemeltetés során nem jár plusz 

költséggel. Ezt vegyük bele.  Azzal a feltétellel járulunk hozzá, hogy a működtetés során 

felmerülő bármely költségeket nem a Vámosszabadi önkormányzatra terheli rá. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Feltételesen járulunk hozzá. Elfogadunk ezzel a feltétellel egy előzetes egyetértési javaslatot, 

de ha arra kerül a sor, március 31-ig bele kell ezt foglalni. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta a 

következő határozatot:  

 

  120/2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

A Pannon-Víz Zrt.-vel kötendő előzetes egyetértési nyilatkozatról 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

polgármester aláírhatja az előzetes egyetértési nyilatkozatot, azzal a változtatással, 

hogy további feltételekhez köti a szerződés végleges változatának aláírását, melyhez a 

testület hozzájárulását ismét be kell szerezni. 

             Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

 

5. ) napirend  - A Vackor Óvoda Vámosszabadi Alapító okiratának módosítása. 

Előadó: Kukorelli Norbert képviselő 

 

Kukorelli Norbert képviselő: 

Arra tekintettel kezdeményeztem az alapító okirat felülvizsgálatát, hogy eleget tegyünk a 

köznevelési törvényből eredő kötelezettségünknek, és 2012. december 31-ig felülvizsgáljuk 

azt. Kértem a hivatalt, hogy segítse ennek a napirendnek az előterjesztését azzal, hogy 

megvizsgálja, más települések hogyan tettek ennek eleget, mit és milyen módon szabályoztak. 

Elkészültek ezek az anyagok, megküldésre kerültek, így mindenki átnézhette.  
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Dr. Szabó Eszter jegyző: 

Megvizsgáltunk több település, köztük város alapító okiratát a felülvizsgálat eredményeként 

hogyan változott, a változtatásokat láthatjátok: változott a költségvetési szerv adatainak 

felsorolása, külön meg kell jelölni mi az intézmény közfeladatát, fő tevékenységét, a 

költségvetési szerv típusát, felügyeleti szervét, működtető szervét, irányító szervét meg kell 

jelölni, gyermekcsoport létszámot, a MÁK törzsszámot, OM azonosítót és a férőhelyek 

számát fel kell tüntetni, javasolt kiegészíteni azzal a 8. pontot, hogy a Munka törvénykönyve 

alapján is lehetnek foglalkoztatottak, és változott a sajátos nevelési igényű gyermekekre 

irányadó szabályozás is. A jogszabályi változásokra figyelemmel elkészített anyag 

munkaanyag, szabadon változtatható, a település adottságai, a testület elképzelései szerint.  

 

Méri Attila képviselő: 

Mi volt tapasztalható a többi település alapító okiratában? 

 

Dr. Szabó Eszter jegyző: 

Az, hogy gondosan ügyeltek arra, hogy a költségvetési törvény változásaiból eredő 

következmények, a szűkös gazdasági adottságok működképesen tartsák fenn az 

intézményeiket. 

 

Kukorelli Norbert képviselő: 

Nekünk is törekednünk kell arra, hogy a feladatalapú finanszírozásból ki tudjuk valahogyan 

gazdálkodni a működtetést. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Javaslom az alapító okirat elfogadását az elkészített változat szerint. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag  

meghozta a következő határozatot:  

 

 121/2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

Óvodai alapító okirat módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény  97. § (4) bekezdése alapján 

felülvizsgálta a közoktatási intézménye alapító okiratát, és a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Vackor Óvoda Vámosszabadi Alapító okiratának 

módosítását. Felkéri a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű alapító 

okiratot írja alá, és 2012. december 31-ig juttassa el a Magyar 

Államkincstárhoz. 

Melléklet: alapító okirat 

                        Határidő: MÁK-hoz való megküldésre: 2012.12.31. 

                       Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

6.)Napirend - Győri TKT  társulási megállapodásának módosításáról. Előadó: Réti 

Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester: 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás december 5-én megtartott ülésén döntött a 

gyermekjóléti intézmények megszüntetéséről, kezdeményezte a társulási megállapodás 

módosítását. A társulási megállapodás elfogadása fontos feltétele az intézmények 

megszüntetésének.  Kérem, szavazzuk meg a megállapodás módosítását. 
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Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta a 

következő határozatot:  

 

122/2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

            A Győri TKT társulási megállapodásának módosításáról 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

elfogadja a Győri Többbcélú Kistérségi Társulás  2012. 12. 05.-i ülésén elfogadott  

társulási megállapodás módosításait. 

            Határidő: 2012. december 31. 

            Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

 

Egyéb döntést igénylő ügyek: 

 

Dr. Szabó Eszter jegyző:  

Mielőtt az egyebeket megtárgyalnátok, elgondolkodtatott az, mi lehetett az oka a testületi ülés 

elején lezajlott dialógusnak. Tekintettel arra, hogy a polgármester részéről a napirend előtt a 

képviselőknek és nekem átadott levél alaptalan vádakat tartalmazott, és tekintettel a 

polgármester által is ismert jövőbeni kinevezésemre, mely éppen holnap lesz esedékes a 

Miniszter úr által, szeretném kérni a testülettől, amennyiben egyetért, hogy határozatban 

állapítsa meg, hogy ismerte a napirendi pontokat, és megkapta az általam készített 

előterjesztéseket. Egyedüliként a polgármester nem kapott erről állítása szerint semmit. Ez 

alapján kérje fel a testület a polgármestert, hogy a kormányhivatalnak megküldött levél után 

küldjön egy visszavonó levelet is. Különösen, hogy éppen polgármester úr volt az, aki 

megpróbált egy testületi ülést maga összehívni a hét elején úgy, hogy elfelejtette arról a 

jegyzőjét is értesíteni, majd mire a képviselők reagálhattak volna az időpontra és a napirendre, 

már vissza is vonta a meghívóját és az abban szereplő napirendeket. És megjegyzem, az sem 

elhanyagolható kérdés, hogy ma két nem kis horderejű napirendet tárgyaltatott úgy a 

testülettel, hogy arról a testülete semmiféle munkaanyagot nem kapott, és így kellett dönteni.   

 

Réti Csaba polgármester: 

Nem szeretném, ha te ezt ellened irányuló támadásnak vennéd. Tájékozódnom kellett volna 

előbb, akár tőled, nem elhamarkodni. 

 

Dr. Szabó Eszter jegyző:  

Én mindvégig a hivatalban voltam Csaba. Azt is mondtam neked, hogy annyi ki nem vett 

szabadságom van még, hogy decemberben már be se kellene jönnöm dolgozni. De én nem ezt 

az utat választottam. És én mindegyik napirendről beszéltem is veled, mint ahogy elmondtam, 

és miként te is elismerted azt. Bár volna ahhoz jogom, de nélküled, a te jóváhagyásod nélkül 

még sosem hívtam össze testületi ülést. Támadásnak pedig csak annyira veszem, amennyire 

más is annak venné, ha a kinevezése előtt egy nappal a jelenlegi munkáltatója egy ilyen 

tartalmú levelet elküld a jövőbeni munkáltatójának, alaptalanul. Mert mi lehet annak a célja? 

A lelkiismeretével mindenki maga számoljon el. Engem megnyugtatna, hogy a testület, ha 

indokoltnak látja, megfogalmaz egy ilyen határozatot.  

 

Réti Csaba polgármester: 

Igazság szerint nem biztos, hogy elment a levél a kormányhivatalba, mert nem kaptam 

olvasási visszaigazolást. Azt gondolom, nem kapták meg azt a levelet a kormányhivatalban. 

Valami baj van a gépemmel. 
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Dr. Szabó Eszter jegyző:  

Nem tudom, Csaba. Az ülés elején azt állítottad, hogy oda is elküldted.  

 

Vámosi Elek Balázs:  

Nem látom akadályát ennek a döntésnek, mivel a dolgok pontosan úgy történtek, ahogy a 

jegyző állítja. Mi sem jókedvünkből ülünk ugyanis itt vasárnap. Olyan horderejű kérdésekről 

kellett itt dönteni, amik nem várhattak egy napot sem, mert esetleg a hallgatók nem kaphatják 

meg az önkormányzati támogatást. Nem tudom, hogy Csaba ezt átlátta-e. 

 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

meghozta a következő határozatot: 

 

      123 /2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

A polgármester által a meghívó és az előterjesztés vonatkozásában tett napirend 

előtti írásos felszólalásáról 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

kijelenti: a jegyző a testületi lésre szóló meghívót és az előterjesztések anyagát minden 

képviselőnek megküldte elektronikus úton, melyet az Szmsz lehetővé tesz, és amelyet 

a képviselők kértek is, költségtakarékosság okán. A képviselők valamennyi napirendi 

pontra fel tudtak készüli az előkészített előterjesztések anyagából, és a mai nap 

bizonysága szerint a napirendi pontokat el tudták dönteni, kivéve azokat, melyeket a 

polgármester kért felvetetni a napirendre, ahhoz ugyanis nem kaptak kidolgozott 

előterjesztést, anélkül kényszerültek dönteni. A polgármester email-címei körül 

fennálló informatikai problémák tehát nem alapozták meg a polgármesteri beadvány 

jogosságát, ezért felkéri a testület a polgármestert, hogy levelét, melyet állítása szerint 

tegnap este emailen megküldött a kormányhivatalba is, annak alaptalansága okán 

vonja vissza, és erről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Határidő: 2012. December 17. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Egy határozati javaslatom van. Az önkormányzati biztosításokat áttekintettük. Az évváltás 

adta lehetőséget kihasználva kértünk és kaptunk is egy korrekt ajánlatot. Kiderült, hogy az 

eddigi ügykezelést folytató biztosítási cég olyan ügykezelést folytatott, melynek 

eredményeképpen kivonták a traktorunkat a forgalomból. Szeptemberben levelet kaptunk a 

közlekedésfelügyelettől, hogy sorozatos felszólítás ellenére díjmegfizetés hiánya miatt 

megszüntették a biztosítást, így kivonták a forgalomból a traktort. Egyetlen felszólító levelet 

sem juttattak el az önkormányzathoz. Kiderült számunkra az is, hogy a náluk vezetett 

nyilvántartásban nem mi voltunk a tulajdonosai a saját traktorunknak, így a kialakult helyzetet 

tisztázandó, megkeresésünkre adatot nem akartak szolgáltatni nekünk, akik jogilag 

természetesen a tulajdonosok vagyunk. Súlyos szerződésszegésnek értékelhető a gazdasági 

élet egy szereplőjétől, hogy magatartásának köszönhetően egy közösségi célokat szolgáló 

önkormányzati eszközünk használatától majdhogynem elestünk azzal, hogy kivonatta a 

traktort a forgalomból.  

Az új ajánlat szerint ugyanolyan kockázati értéken történő biztosításra, közel 200 ezer 

forinttal jobb ajánlatot kaptunk, ekkora megtakarítást eredményezne ez a váltás. 

Elmondanám még azt is, hogy amikor a lemondást megkapta a biztosító, a biztosítási bróker 

berohant a polgármesteri hivatalba, ahol nyomdafestéket nem tűrő szavakat használva kiabált 
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a kolléganőkkel, hogy hogy mertük mi visszamondani a biztosítást. Azt gondolom, hogy ez 

nem megengedhető eljárási mód. A hivatal munkatársai a legkevésbé felelősek ezért. Az 

azonban szomorú, hogy ugyanott bent tartózkodott a polgármester is, aki bár hallotta a hangos 

incidenst, nem védte meg őket. Elvárható lett volna ez a polgármesterünktől.  

Javaslom, hogy hatalmazzuk fel a polgármester urat, hogy az új biztosítási szerződéseket 

aláírhassa, illetve jó lenne, ha tisztázná az esetet az érintettel. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Én valóban nem hallottam az esetet. De tisztázni fogom azt. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta a 

következő határozatot:  

 

  124/2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

  Az önkormányzat biztosítási szerződéseinek aláírásáról 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy felhatalmazza a polgármester, hogy Vámosszabadi Községi 

Önkormányzat nevében biztosítási szerződést írjon a Generali-Providencia 

Biztosító Zrt. Vagyonőr Vállalkozói Vagyonbiztosítás, kötelező és casco 

gépjármű-biztosítások tekintetében az ajánlatban megadott tartalommal. 

            Határidő: azonnal 

Melléklet: ajánlat 

Felelős: Réti Csaba polgármester  

 

 

Méri Attila képviselő: 

Javaslom, hogy hozzunk egy határozatot arról, hogy megvizsgáltatjuk, hogy nem sérült-e az 

önkormányzati érdek akkor, amikor a 0146 hrsz.-ú Duna Szálló elővásárlási jogáról való 

lemondás megtörtént, illetve amikor a 238/2; 369/4 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában nem 

volt testületi döntés az elidegenítésre. Ezekkel bízzuk meg dr. Pardavi Máté ügyvédet, hogy 

valamelyest érvényesítsük az önkormányzati érdekeket, valamint az Iniciál Autóházzal a vitás 

számlák ügyét is vizsgálja át. Dr. Pardavi Máté ügyvéd költségét a tartalék terhére 

előlegezzük meg, és kérjük fel  az önkormányzat képviseletére. Adjuk meg a jogot az újonnan 

alakult Gazdasági bizottságnak, hogy annak tagjai együttműködjenek az ügyvéddel a 

tisztázandó kérdések tekintetében, és segítség a tényfeltáró munkáját. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

meghozta a következő határozatot:  

 

125/2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

Ügyvédi megbízásról 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy megbízza dr.  Pardavi Máté ügyvédet azzal, hogy a Vámosszabadi   

0146/9 hrsz.-ú „Duna Szálló” ügyében, a 238/2 hrsz-ú, és 369/4 hrsz-ú 

ingatlanok elidegenítése ügyében, valamint az Iniciál Autóházzal  kapcsolatos 

vitás számlák ügyében az eseteket külön-külön vizsgálva tényfeltárást 

végezzen annak kérdésében, hogy történt-e Vámosszabadi Önkormányzat 

érdekét sértő cselekmény, tisztázza a vitatott helyzeteket: volt-e a 

polgármesternek joga lemondani az önkormányzat képviselő-testületét 

megillető elővásárlási jogról, volt-e joga testületi felhatalmazás nélkül ingatlant 
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elidegeníteni, illetve milyen módon történt a falubusz javítása. E kérdésekben 

az ügyek iratanyagába betekinthet a jogi képviselő. 

A testület felhatalmazza a Gazdasági bizottságot, hogy a vizsgálat 

vonatkozásában iránymutatásokat adjon a jogi képviselőnek.  

A testület felhatalmazza továbbá dr. Pardavi Mátét, hogy képviselje a 

Vámosszabadi Községi Önkormányzatát ezekben az ügyekben. 

Határidő: 2013. Január 15. És folyamatos 

Felelős: Költségvetési-Gazdasági Bizottság 

 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

A polgármester urat kérem, hogy olvassa fel a kiemelt szöveget. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Ez a polgármesteri eskü szövege:  „A polgármesteri tisztségemből ered feladataimat a 

Vámosszabadi település fejlődése érdekében lelkiismeretesen teljesítem”. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Erre szeretnélek kérni, hogy a legjobb tudásod szerint. A testület ugyanis úgy döntött, miután 

lemondtál a polgármesteri tisztségedről, hogy azt szeretné elérni, hogy Vámosszabadi hivatali 

központ legyen. Szeretném kérni, hogy a civil kommunikációdban is ehhez tartsd magad. Ne 

gyengítsd a falu pozícióit azzal, hogy magánbeszélgetésekben ennek az ellenkezőjét állítod, 

hogy minek nekünk központnak lenni. Azt mondtad, hogy nem érted, miért ragaszkodunk  a 

hivatali központhoz. Azért, mert úgy határoztunk. Ha beszállunk a közös fenntartású 

intézmények finanszírozásába az erőforrásainkkal, akkor hivatali központ akarunk lenni.  

Javasolom, hogy egy tárgyalási bizottságot állítsunk fel, aki a csatlakozási tárgyalásokat 

lefolytathatja. A tagjainak Réti Csabát, mint polgármestert, és Méri Attilát, továbbá Alasztics 

Ervint javaslom. De a tárgyalások vezetésével Ervint bízzuk meg. November végéig nem kis 

munka árán elértünk egy erős pozíciót. Majd az utolsó héten, a megválasztásod után, minden 

megváltozott. Nem akarnak hozzánk csatlakozni. Két utat javaslok végigjárni: a nemrég 

felmerült Győrújfaluval való csatlakozás lehetőségét, és a Győrrel való csatlakozás 

lehetőségét. Továbbá harmadik lehetőségként fenn kell hagynunk magunknak Kisbajccsal 

való csatlakozás lehetőségét is. Továbbá célszerűnek tartom kitűzni, hogy mit akarunk elérni. 

 

Müller Sándor képviselő: 

A Győrrel való csatlakozásban látok jövőt, mert könnyen lehet, hogy a mostani 2000 főt 

felviszik 5000 főre. Akkor pedig vagy egy monumentális körjegyzőség alakul, vagy mindenki 

Győrhöz csatlakozik.  

  

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal 

meghozta a következő határozatot:  

 

126/2012.(XII.16.) önkormányzati határozat 

Tárgyalási bizottság felállításáról 

A Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,hogy a 

csatlakozási tárgyalások lefolytatása érdekében tárgyalási bizottságot állít fel, 

amelynek tagjai Réti Csaba polgármester, Méri Attila képviselő, és Alasztics Ervin 

képviselő. A tárgyalásokat Győrrel és Győrújfaluval kell folytatni, eredményéről a 

testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.  

             Határidő: azonnal 
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             Felelős: Réti Csaba polgármester 

 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Mi a helyzet az alpolgármester-választással? 

 

Réti Csaba polgármester: 

Beszéltünk Méri Attilával az alpolgámester-választással kapcsolatban, de azt mondta, hogy 

januárban visszatérünk rá.  

 

Dr. Szabó Eszter jegyző:  

A jogszabály azt írja elő, hogy a következő ülésen be kell tölteni az alpolgármesteri tisztséget, 

úgyhogy nem nagyon van idő januárig. 

 

Réti Csaba polgármester. 

Én felkértem, de nem vállalta el. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Körbeküldtem a heti feladatokat. Továbbra is szeretném tudni, hogy a szlovák-magyar 

kerékpárút építéssel kapcsolatosan milyen kötelezettséget, szerződést kötöttünk, a Csaba 

aláírásával. Mert te sajnos nem tudod, hogy mit írtál alá. Hiszen angol nyelven írtad alá, amit 

nem beszélsz. És azt sem tudjuk, hogy írtál-e még alá más dokumentumot is, ami 

kötelezettségvállalásnak tekinthető. Bármikor előbukkanhat még bármi, mint ahogy ez is 

ősszel derült ki. 

 

Réti Csaba polgármester: 

Egy partnerségi szerződést írtam alá a nyáron. Az igazi ránk háruló összegszerű 

elkötelezettség akkor keletkezik, amikor megkötjük a társfinanszírozási szerződést. Azt nem 

írtam alá. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Akkor hogyan fogunk megállapodni a VÁTI-val? 

 

Müller Sándor képviselő: 

Olvasható, hogy valóban partneri szerződés? 

 

Réti Csaba polgármester: 

Ez angolul van. A magyar nyelvű változat csak adatok nélkül van meg, munkaanyagként. 12 

oldalas anyag. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Akkor hivatalos magyar fordításban szeretném látni, hogy tudjuk, mit írtál alá. A szerződést 

mindenki az anyanyelvén kapja meg, írja alá. Mi miért nem kértünk magyar nyelvűt?   

 

Réti Csaba polgármester.  

Ez nem a szlovák félen múlik. A VÁTI írja így, angolul, nekik ez a hivatalos nyelv. 

 

Méri Attila képviselő: 

Amikor kint voltunk, kértem, hogy a rendelkezésre álló elektronikus dokumentációt küldjék 

át. 
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Réti Csaba polgármester: 

Ez még nem történt meg. Az emlékeztető sem jött még eddig. Még nem jártak nálam. 

 

Méri Attila képviselő: 

A kivitelezéshez kapcsolódó engedélyezési anyagok pillanatnyilag hatályosak? 

 

Réti Csaba polgármester: 

Május 31-ig érvényes az építési engedély, a szakhatósági engedélyeket újra be kell kérni. Az 

ügyintézési határidő 60 nap is lehet. Már próbáltam elindítani, de az év vége miatt már nem 

tudok beszélni senkivel. Május 30-ig meg kell kezdeni a kivitelezést, ami feltételez egy 

előfinanszírozást. 

 

Dr. Szabó Eszter jegyző: 

Nagyon fontos lenne, hogy a következő pár hónapban szülessen majd egy ütemterv. Ütemezni 

kellene az előfinanszírozást a többi vállalt kötelezettség ismeretében, és az önrészt is tervezni 

kell. A 38 millió Ft-ot meg kell előlegezni, így már most azon kell gondolkodni, hogy miből 

fogja a falu ezt megfinanszírozni. Utána kellene nézni, hogy mennyi ideig kell finanszírozni a 

38 milliót Ft-ot? Ennek az ütemtervnek legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig meg 

kell születnie. 

 

Réti Csaba polgármester: 

24 hónap alatt kell. Ez megkezdődött november 1-ével. 4 havi ütemezéseket kell csinálni a 

projekten belül.  Az első projektrész november-december-január-február. 

 

Méri Attila képviselő: 

Jó lenne, ha az emlékeztetőt megküldené a szlovák partner. Ha nem lenne rá forrásunk vagy 

nem kapnánk rá bankhitelt, nagyon komoly feltételekhez kötnék a támogatást. 

 

 

Horváth Anita képviselő 15.57  órakor távozott. A testület 5 fővel határozatképes. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Mi is szeretnénk látni a tervdokumentációt. 

Továbbra is intézésre váró feladat a buszváró építés, és az iparterületi utak építése. Ezek már 

tervezett beruházások.  

 

Müller Sándor képviselő: 

És akkor még nem is beszéltünk a Vámos települések országos találkozójáról, melyet a 

polgármester nyáron elvállalt. Kivel fogja megszervezni? Honnan lesz hozzá száz fős segítő 

csapata és 5 millió forint? A Vámos települések találkozója megszervezésének nem látom az 

megalapozottságát. Minél előtt látni kell ki az a 80 ember, aki a polgármester mögött áll, aki 

ebben a munkában közreműködik. Kérlek Csaba, ha már elvállaltad, jelöld meg azt a 80-100 

embert, aki segít megszervezni neked. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 

Jelöljük meg a határidőket. Kik azok, akik a szervezésben önkéntesként részt vesznek. Hány 

ember jöhet településenként, mit kapunk a VPOP-tól, ki főz, mit főz, stb. 5-600 emberre lehet 

számolni, akik itt alszanak, hol aludjanak, stb. Így nem lehet hozzáállni, hogy majd valami 

lesz.  

 

Vámosi Elek Balázs képviselő: 
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Nézzünk utána a közvilágítási szerződésnek, állandóan kiégnek az égők a közvilágítási 

lámpákban, a megjavításuk viszont nagyon elhúzódik. 

 

Réti Csaba polgármester. 

3 éves szerződést kötöttünk, még 2013-ban nem tudunk ezen változtatni. 

 

Dr. Szabó Eszter jegyző: 

Felhívom a figyelmet, hogy a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának megoldása kötelező 

feladat. Ezzel kapcsolatban társulni kell valakikkel, vagy önállóan alkalmazni egy 

szakembert. Megbízási szerződéssel nem lehet megoldani ezt. Ekkora gyereklétszámnál min. 

4 órában kell valakit foglalkoztatni, aki a szakmai képesítési feltételeknek megfelel. Továbbá 

megoldandó kérdés a belső ellenőrzés, erre a feladatra is szerződést kötni valakivel. Erre már 

kaptunk egy ajánlatot. Ezeket eddig a TKT-n belül társulva láttuk el, ez a társulás most 

felbomlott, de a feladatot el kell látni január 1-ét követően is.  

 

 

7.) N a p i r e n d – Döntés a Bursa Hunagrica szociális ösztöndíjkérelmekről. Előadó: 

Réti Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester: 

A tavalyi évhez hasonlóan javaslom, hogy 50.000,- Ft/fő jövedelem felett ne adjunk 

támogatás, 40 és 50 ezer Ft/fő  közötti jövedelemnél   havi 2.000 Ft, 30 és 40 ezer Ft/fő  

közötti jövedelemnél havi 3.000 Ft,   30 ezer Ft/fő alatti jövedelemnél pedig havi 5.000 Ft 

támogatást adjunk. Összesen 9 főt tudunk így támogatásban részesíteni 10 hónapon keresztül. 

Így ez az önkormányzatnak 260.000 Ft kiadást jelent a következő évben. 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta a 

következő határozatot: 

   

127/2012.(XII.16.) képviselő-testületi határozat 

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmekről 

Vámosszabadi Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

szociális elv érvényesülése érdekében azon hallgatókat, ahol a család 

egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 50 000,- Ft-ot, 

támogatásban részesíti a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében 

az alábbiak szerint:  

A támogatás alapfeltétele: felsőfokú tanulmányok folytatása 

beiratkozott hallgatóként.  

A támogatás időszaka: 10 hónap, a 2012/2013-as tanév második 

féléve, és a 2013/2014-es tanév első féléve.  

A támogatás mértéke:  
- Ha a család egy főre jutó jövedelme 40 000 Ft-ot meghaladja, de az nem 

haladja meg az 50 000,- Ft-ot: 2 000,- Ft/hónap 

- Ha a család egy főre jutó jövedelme a 30 000 Ft-ot meghaladja, de nem 

haladja meg a 40 000,- Ft-ot: 3 000,- Ft/hónap 

- Ha a család egy főre jutó jövedelme a 30 000 Ft-ot nem haladja meg 

5.000 Ft/ hónap. 

 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: folyamatos 
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Más tárgy és hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület ülésén, a polgármester megköszöni a 

képviselők megjelenését és munkáját, és a képviselő-testület nyilvános ülését 16.50 perckor 

bezárja. 

K.m.f. 

 

 

 

Réti Csaba         Dr. Szabó Eszter  

polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles:         

      ……………………………………………….. 

        képviselő 

 

 

 

 
 

 


