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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. április 29-én (hétfőn) 19 órakor tartott 

rendkívüli üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 19.00-tól 20.15-ig tart. 
 

Az ülésen jelen vannak: a képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint: 
 
Kukorelli Norbert  alpolgármester 
Alasztics Ervin                       képviselő 
Horváth Anita   képviselő 
Méri Attila   képviselő 
Müller Sándor   képviselő 
Vámosi Elek Balázs  képviselő 
                                        mindösszesen: 6 fő 
 
Igazoltan távol:  Réti Csaba polgármester 
   
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
   

 

Kukoreli Norbert alpolgármester: 
Köszöntötte a megjelenteket. A polgármester úr igazoltan távol, táppénzen van. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz 
szerint Méri Attila képviselőt kijelölte. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés megtartását határidős kérdések 
megtárgyalása indokolja. Ismertette a napirendi pontokat és kérte azok elfogadását. 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
 

1. Árki Tamás kérelme rendezési terv módosítására; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

2. Döntés térfigyelő kamerarendszer pályázat benyújtásáról; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
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3. Kovarik Marietta és Somorjai Csaba kérelme talajterhelési díj alóli mentesítésre; Előadó: Kukorelli 
Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

4. Mosonyi Róbert kérelme Sportbüfé üzemeltetésére; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

5. Önkormányzati utak karbantartása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli 
előterjesztés) 

6. Belügyminisztérium megkeresésnek megtárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

Zárt ülés 

1. Segélyezés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Árki Tamás kérelme rendezési terv módosítására; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

2. Döntés térfigyelő kamerarendszer pályázat benyújtásáról; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

3. Önkormányzati utak karbantartása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli 
előterjesztés) 

4. Kovarik Marietta és Somorjai Csaba kérelme talajterhelési díj alóli mentesítésre; Előadó: Kukorelli 
Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

5. Mosonyi Róbert kérelme futball mérkőzések ideje alatti büfé üzemeltetésére és SportBüfé 
helyiségének használatára; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

6. Belügyminisztérium megkeresésnek megtárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

Zárt ülés 

1. Segélyezés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
 
1. Napirendi pont: Árki Tamás kérelme rendezési terv módosításra 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester  
Elmondta, hogy az előző üléseken tárgyalták egy új pezsgőtabletta gyár Vámosszabadira történő 

települését. Arról is volt szó, hogy a rendezési terv jelenleg nem teszi lehetővé, hogy úgy épüljön meg az 

ingatlan, ahogy azt tervezték. Ezért az ingatlan tulajdonosa kérte, hogy a rendezési terv módosításához 

járuljon hozzá a Képviselő-testület. Korábban már engedélyezték, hogy  a gyár itt létesüljön, viszont ehhez 

módosítani kell a rendezési tervet. Az ezzel kapcsolatos költségeket a tulajdonos természetesen kifizeti. Az 

alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
Vámosszabadi településrendezési terv módosításáról 
1. A Képviselő-testület elhatározza a 0136/28-40. hrsz-ú, jelenleg gazdasági kereskedelmi-szolgáltató 
övezetbe sorolt ingatlanok közötti 0136/20. hrsz-ú közlekedési útterület megszüntetését és egy tömb 
kialakításának a megteremtését.   
2. A rendezési terv módosításának költségét a kérelmező ÁRBIR Kft. (9232 Győr, Vízmű u. 2.) köteles 
viselni. 
3. A szabályozás oka: egybefüggő tömb kialakítása, melyen egy gyártó cég építi fel a telephelyét   
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4. A szabályozás célja: a foglalkoztatottság számának növelése  
5. A szabályozás várható hatásai: a foglalkoztatottság mértéke emelkedik és nő a helyi iparűzési adó bevétel 
6. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a magánút törlése a rendezési tervből önkormányzati érdeket nem 
sért.  
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a rendezési tervet készítő 
Tér-Háló UDS. Kft. tervezőjét kérje fel a módosítás elkészítésére. 
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: 
 
89/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi településrendezési terv módosításáról 
1. A Képviselő-testület elhatározza a 0136/28-40. hrsz-ú, jelenleg gazdasági kereskedelmi-szolgáltató 
övezetbe sorolt ingatlanok közötti 0136/20. hrsz-ú közlekedési útterület megszüntetését és egy tömb 
kialakításának a megteremtését.   
2. A rendezési terv módosításának költségét a kérelmező ÁRBIR Kft. (9232 Győr, Vízmű u. 2.) köteles 
viselni. 
3. A szabályozás oka: egybefüggő tömb kialakítása, melyen egy gyártó cég építi fel a telephelyét   
4. A szabályozás célja: a foglalkoztatottság számának növelése  
5. A szabályozás várható hatásai: a foglalkoztatottság mértéke emelkedik és nő a helyi iparűzési adó bevétel 
6. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a magánút törlése a rendezési tervből önkormányzati érdeket nem 
sért.  
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a rendezési tervet készítő 
Tér-Háló UDS. Kft. tervezőjét kérje fel a módosítás elkészítésére. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Napirendi pont: Döntés térfigyelő kamerarendszer pályázat benyújtásáról 
 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Elmondta, hogy lehetőség lenne pályázatot benyújtani térfigyelő kamerarendszer telepítésére. Indokoltnak 
tartja a pályázat benyújtását, főleg, hogy önerőt nem igényel. A pályázat elkészítését a jegyzőnő vállalta. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő 
Fontosnak tartja a pályázat benyújtását, tekintettel arra, hogy a játszótereken folyamatos a rongálás és a 
településen nagy az átmenő forgalom. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló pályázat benyújtásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be 
a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 8. §-ában foglalt közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására. 
2. A beruházás tárgya: térfigyelő kamerarendszer kiépítése; a beruházás összköltsége 7.552.690,-Ft. 
3. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat 
adósságkonszolidációban nem részesült, így a pályázaton igényelt támogatás a fejlesztéshez szükséges 
összeg 100%-a, azaz 7552.690,-Ft. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
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Határidő: 2013. május 2. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat 
a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló pályázat benyújtásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be 
a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 8. §-ában foglalt közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására. 
2. A beruházás tárgya: térfigyelő kamerarendszer kiépítése; a beruházás összköltsége 7.552.690,-Ft. 
3. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat 
adósságkonszolidációban nem részesült, így a pályázaton igényelt támogatás a fejlesztéshez szükséges 
összeg 100%-a, azaz 7552.690,-Ft. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. május 2. 
 
 

3. napirendi pont:  Önkormányzati utak karbantartása 
 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester  
 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
Árajánlatot kért az önkormányzati utak kátyúzására. A legkedvezőbb ajánlatot a Makadám Kft. tette, 
bruttó 868 ezer forint összegben. Javasolja ennek elfogadását és a munka mielőbbi megrendelését, annak 
érdekében, hogy az utak rendben legyenek. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő 
A kátyúzást úgy kell megcsinálni, hogy a gödröket körbe kell önteni forró bitumennel, mert így lesz tartós 

a munka. Ezt meg kell mondani a Makadám Kft-nek.  

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
Útjavítás megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Makadám Kft. útjavításra 
adott ajánlatát és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy az útjavítást rendelje meg, 
és a szerződést a Képviselő-testület nevében írja alá. 
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: 
 
91/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat 
Útjavítás megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Makadám Kft. útjavításra 
adott ajánlatát és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy az útjavítást rendelje meg, 
és a szerződést a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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4. napirendi pont: Kovarik Marietta és Somorjai Csaba kérelme talajterhelési díj alóli 
mentesítésre 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert 
Ismerteti Kovarik Marietta és Somorjai Csaba kérelmét, mely szerint most épülő házukat nem tudják 
rákötni a csatornahálózatra, így kénytelenek szennyvízüllepítőt építeni. Kérelmükhöz mellékelték a 
Pannon-Víz Zrt. igazolását, mely szerint műszakilag nem lehetséges a rákötés. Azt kérik, hogy erre 
tekintettel az Önkormányzat tekintsen el a talajterhelési díj megfizetése alól. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
Elmondja, hogy talajterhelési díjat fizet az, aki nem köt rá a csatornahálózatra. Ez jelentős összeg, az idei 
évtől pedig a tízszeresére emelkedett az elmúlt évhez képest. A talajterhelési díj az Önkormányzat bevétele. 
 
Müller Sándor képviselő 
Nem támogatja a kérelmet, szerinte meg kellene vizsgálni azt, hogy hogyan lehet mégis rákötni a 
csatornára, mert ez a jobb megoldás. Amennyiben nem lehet ténylegesen a rákötést eszközölni, 
beszéljenek újra a kérdésről. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Kovarik Marietta és Somorjai Csaba kérelmének elbírálása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kovarik Marietta és 
Somorjai Csaba kérelmét talajterhelési díj alóli mentesítésre és azt nem támogatja. 
2. A Képviselő-testület megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az ingatlan ráköthető-e a meglévő 
csatornahálózatra, amennyiben nem, akkor a kérdést újra tárgyalja. 
3. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármester, hogy a lehetséges műszaki megoldásokat 
tekintse át, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat 
Kovarik Marietta és Somorjai Csaba kérelmének elbírálása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kovarik Marietta és 
Somorjai Csaba kérelmét talajterhelési díj alóli mentesítésre és azt nem támogatja. 
2. A Képviselő-testület megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az ingatlan ráköthető-e a meglévő 
csatornahálózatra, amennyiben nem, akkor a kérdést újra tárgyalja. 
3. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármester, hogy a lehetséges műszaki megoldásokat 
tekintse át, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
 

5. napirendi pont: Mosonyi Róbert kérelme futball mérkőzések ideje alatti büfé üzemeltetésére 
és SportBüfé helyiségének használatára 
 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
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Ismerteti Mosonyi Róbert kérelmét, mely szerint a Sport Büfé bezárása miatt kitelepülne a hazai 
meccseken és büfét működtetne. Ebben az időben használná a Sport Büfé helyiségét is, előre egyeztetett 
időpontokban. Várja a véleményeket. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő 
Támogatja a kérelmet, de mindenképpen kell kérni bérleti díjat, illetve a rezsit arra az időszakra, amíg 
kitelepül. Az órákat le kell olvasni. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Megkéri majd Nagy Géza karbantartót, hogy az órákat olvassa le, hogy már a hét végi meccsen tudjon 
kitelepülni a kérelmező. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Sport Büfé használatáról helyi futball mérkőzések ideje alatt  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Mosonyi Róbert kérelmét 
és azt támogatja. 
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Mosonyi Róbert a helyi futball csapat mérkőzései alatt 
kitelepüljön és ezen időszak alatt használja a Sport Büfé helyiségét. 
3. A Képviselő-testület a bérleti díjat 3.000,-Ft/alkalom összegben állapítja meg, továbbá Mosonyi Róbert 
viselni köteles a Sport Büfé használati idejére eső rezsiköltséget is.  
4. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt 
tájékoztassa. 
Felelős: mindenkori polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2013. (IV. 29.) önkormányzati határozat 
Sport Büfé használatáról helyi futball mérkőzések ideje alatt  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Mosonyi Róbert kérelmét 
és azt támogatja. 
2. A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Mosonyi Róbert a helyi futball csapat mérkőzései alatt 
kitelepüljön és ezen időszak alatt használja a Sport Büfé helyiségét. 
3. A Képviselő-testület a bérleti díjat 3.000,-Ft/alkalom összegben állapítja meg, továbbá Mosonyi Róbert 
viselni köteles a Sport Büfé használati idejére eső rezsiköltséget is.  
4. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt 
tájékoztassa. 
Felelős: mindenkori polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

6. napirendi pont: Belügyminisztérium megkeresésnek megtárgyalása 
 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
A Belügyminisztérium megkereste az adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatokat, hogy 
tegyenek javaslatot a települési adottságaik hatékonyabb kihasználása, fejlesztése érdekében. A 
megkeresést, illetve a Belügyminisztériumnak írt válaszlevelüket is megküldték a Képviselő-testület 
tagjainak megismerés és javaslattétel érdekében. 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert alpolgármester a Képviselő-

testület ülését 20.15 órakor berekesztette.  

 
 

Kmf. 

 

 

  Kukorelli Norbert                                                                                             dr. Torma Viktória  
   alpolgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
   Méri Attila                        
települési képviselő   

 

 


