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Községi  Önkormányzat  

Vámosszabadi 

 

Jegyzőkönyv 
Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

 2013. február 21-én (csütörtökön) 18 órakor tartott 

testületi ülésének nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Vámosszabadi Faluház rendezvényterme  

(9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) 

A testületi ülés időben: 18.00-tól  tart. 

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

 

Alasztics Ervin                       képviselő 

Horváth Anita    képviselő 

Kukorelli Norbert  alpolgármester 

Vámosi Elek Balázs   képviselő 

Müller Sándor    képviselő 

Méri Attila   képviselő 

 

                                        mindösszesen: 6 fő 

 

Igazoltan távol: Réti Csaba polgármester 

 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 

dr. Torma Viktória jegyző  

   

Jelen van még: 

Ferenczi Brigitta gazdálkodási tanácsos 

 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! Megállapítom, hogy a 6 fő képviselő jelen van, és a 

képviselő-testület határozatképes. A polgármester még mindig táppénzen van. 

A napirendi pontokat és az előterjesztést mindenki megkapta írásban és e-mailen is. Az egyéb 

döntést igénylő ügyek között lesz még megtárgyalnivaló, akkor mindenki elmondhatja a 

véleményét. Előre venném Győrzámoly válaszát a mi levelünkre, mert Méri Attila, képviselő 

jelezte, hogy csak 19 óráig tud maradni.  

Aki ezzel a módosítással egyetért, az kérem, jelezze. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok módosítása 
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1.) A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

2.) Vámosszabadi honlap szabályzatának elfogadása.  

3.) Vámosszabadi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása.  

4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

A napirendi pontok módosítása 

1.) A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

2.) Vámosszabadi honlap szabályzatának elfogadása.  

3.) Vámosszabadi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének tárgyalása  

4.) Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 

 

1. Napirendi pont: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos kérdések 

megtárgyalása 

 

 Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

 

Kukorelli Norbert: Akkor elsőként nézzük Győrzámoly 2. levelét. Az első levélre azt reagáltuk, 

hogy 2 fő folyamatosan Vámosszabadin dolgozna (adóügyi előadó és igazgatási előadó). Illetve a 

pénzügyi ügyintéző legalább heti két napon szeretnénk a vámosszabadi hivatalban tudni. Az egyik 

nap a jegyzői nap lenne. Erre azt a választ kaptuk, hogy nem. Győrzámoly ragaszkodik ahhoz, hogy 

csak két fő maradjon Vámosszabadin, a pénzügyi ügyintéző pedig a hét minden napján 

Győrzámolyon. Ma beszéltem a Brigivel, ő is azt javasolja, hogy csak Győrzámolyon dolgozzon, 

ezt külön kérte. De ezt majd közösen eldöntjük. Röviden ennyiről szólt a levélváltás. 

Én továbbra is azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el. Tudom, hogy nem a legjobb döntés, de ki tudja, 

mit hozna az, ha ezt nem fogadnánk el. Attól félek, hogy ha úgy csatlakoztatnak minket valakihez – 

mindegy, hogy Győrhöz vagy Kisbajcshoz, akkor a három fő helye sem lenne biztosított. 

 

Horváth Anita, képviselő 
Ahogy Széles Sándor lenyilatkozta, biztos vagyok benne, hogy a Kisbajcshoz csatolna bennünket. A 

kettő rossz közül Győrzámoly tűnik jobbnak. Szerintem is el kellene fogadnunk. 

 

Méri Attila, képviselő 
Ki lenne az a két fő? 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Nincs személyhez kötve, de jelenleg az Adrienn és az Emőke van itt. 

 

Méri Attila, képviselő 
Ezen felül lenne még egy adósunk? Tudunk felvenni még egy 6 órás adóst? 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Szerintem a közös hivatal költségvetéséből nem. Attól függ, mennyi költséget jelent a 3,7 fő. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Nem tudom, kinek mennyi itt a bére, és mennyire jön ki a 3 fő finanszírozása. Az önkormányzat 

anyagi erejétől függ, hogy mennyit tudtok hozzátenni a finanszírozáshoz. 
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Horváth Anita, képviselő 
De mennyit kellene hozzátenni? 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Elvileg ki kell jönnie a normatívából. Sőt, kb. fél millió forint maradna is. Függ még a dologi 

kiadásoktól is. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Azt nem értem, hogy ha a pénzügyes Vámosszabadi pénzügyeit intézi, akkor miért kellene 

Győrzámolyon lennie. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Mert nem csak azt fogja intézni, hanem a Közös hivatal pénzügyeit is. Így van, nem? 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
A közös önkormányzati hivatal az azt jelenti, hogy egy közös hivatal van. Az Ötv. szerint csak 

kirendeltség működik a nem székhely településen. Ez a kirendeltség működhet állandó vagy 

ideiglenes ügyintézővel, vagy online ügyintézéssel.  

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Én ezt értem, csak a kirendeltség nagyságát vitatja a Vámosszabadi képviselő-testület, illetve a 

lehetőség szerint próbálja bővíteni. Ez egy tömör válasz a Győrzámolyi Önkormányzat részéről. 

Nem csak a benne foglalt nemet tekintem, hanem a későbbi ügyeinkhez való hozzáállást is 

előrevetíti, és a jövőben semmi jóra nem számítok ebben az ügyben. Ez egy tömör nem, kibővítve 

néhány szóval, és borzasztóan nem tetszik nekem ez a hozzáállás. Ez diktátum. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Az első találkozáshoz képest ez az egész levelezés alapjában véve nem tetszik nekem. Az első 

beszélgetéskor teljesen más képet vázoltunk fel a működésre. Akkor is mondtuk, hogy a feladat 

összevonás és a hatékonyság cél kell, hogy legyen, csak az a problémám ezzel, hogy csak 

üzengetünk egymásnak: max. 2 fő és több nem. Holott lehetőség van arra is (Brigivel egyeztetve), 

hogy a hat órán túl is maradna a normatívából a létszámot tekintve, hiszen Vámosszabadin nem 

voltak elengedve annyira a bérek, hogy azt ne fedezte volna a normatíva. Nem is kérünk többet, 

ennek ellenére nem is beszélünk róla, nem ülünk le, csak üzengetünk egymásnak. Mi komolyan 

gondoltuk ezt az együttműködést. Horváth Gábor polgármester úr, lehet, hogy az én szavaimat 

félreértette, mikor azzal vádolt bennünk, hogy ezt mi csak egy évre akarjuk. Azt említettem, hogy 

talán visszarendeződhetünk majd, ha meglesz Vámosszabadi 2000 fős, és erre a törvény is 

lehetőséget ad, de úgy folytattam, hogy a kormányzat célja nem az, hogy 2000 fős településeket 

enged visszarendeződni, hanem inkább megemeli a létszámot. Szerintem két erős önkormányzatból, 

biztos, hogy nagyon erőset lehet összerakni. Tehát a maximum 2 fő nem tudom, hogy mi alapján 

számolódik. A két település között létszámban 800 fő a különbség, és az ügyintézők létszámának 

1/5-e elég kellene, hogy legyen Vámosszabadin, ez nem hiszem, hogy reális. Ha már a számok és a 

lehetőségek is azt mutatják, hogy többet is tudunk foglalkoztatni, akkor ne érjük be két fővel.  

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Igazából 3 fő, csak az egyik nem Vámosszabadin dolgozna. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
A számlákkal, meg a többivel mi rohangálunk, ha már egy napot sem lesz itt a könyvelő. De talán 

még ezt is meg lehet szervezni, ha a pénztár marad itt. A hat órás adóst nem tudom, hogy miért 

kellene megtiltani, vagy miért nem cél, amikor fedezet is van rá, ha akarnánk, hozzá is tudnánk 
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tenni. Miért ilyen merev ez a dolog, számomra ez felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan.  

 

Horváth Anita, képviselő 
A feladatok miatt én is úgy látom, hogy legalább egy 6 órás adóst foglalkoztatnunk kell helyben. 

Nem tudom, hogy ez kijön-e a normatívából, vagy hozzá kell-e tennünk. Győrzámolynak vajon 

ehhez hozzá kell járulnia, hogy mi egy 6 órás adóst fel szeretnék venni. Mert ő fogja beszedni az 

adókat és nem a pénzügyes vagy az igazgatásos. A 3,62 fő normatíváját valójában megkapja 

Vámosszabadi, vagy a 0,62 főét elviszi Győrzámoly? 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Győrzámolyt megilleti a 6,97 főre a normatíva és 9,62 fő a közös hivatal esetében. 

 

Horváth Anita, képviselő 
Minket meg megillet 3,62 főre. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Győrzámoly az első levélben leírta a normatívára vonatkozó igényeit. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Igen, nyilván pótolni fogjuk Győrzámoly felé a hiányt. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Akkor ezt pontosan számoljuk ki, mert kétféle számolással nem lehet dönteni. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Nem is érkezett semmilyen reakció a normatívára vonatkozó előterjesztésünkre, csak a létszámra 

vonatkozóan. Az első levélben két lényeges kérés volt, az itt lévők létszáma és a finanszírozás. 

 

Alaszics Ervin, képviselő 
Lehet, hogy mi követtük el a hibát, mert amikor erről tárgyaltunk, akkor csak a létszámról 

beszéltünk, a finanszírozásról nem. 

 

Müller Sándor felolvassa Győrzámoly első levelét a finanszírozásra vonatkozóan. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Ezek szerint még a képviselő-testület nem tárgyalta a finanszírozást? 

 

Vámosi Eelek Balázs, képviselő 
Nem tárgyaltuk, mert az alpolgármester úr azt mondta, hogy majd leülünk a levélváltás után és 

megbeszéljük.  

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Azt javaslom a testületnek, hogy ezt gondolják át, mielőtt bármiről döntenének.  

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
A pénzügyest kérdeztem, azt mondta, hogy a levélnek a finanszírozás része rendben van. Azért nem 

is tárgyaltuk. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Igen. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
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A levél anyagi részére nem kaptunk választ, csak a létszámra, és azt gondoltuk, hogy az rendben 

van. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Arra gondoltunk, hogy a levél számunkra tartalmilag elfogadhatatlan, ami benne foglaltatik, az nem 

tárgyalási alap. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
De erre nem volt utalás a levélben, hogy az anyagi részét nem fogadja el a vámosszabadi képviselő-

testület. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Igen, ez valóban nem volt benne, és még nem is foglalkoztunk vele. A finanszírozást egy következő 

tárgyalási körnek gondoltuk. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Üljünk le még egyszer, lássunk tisztán és számoljuk ki közösen.  

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Időpontot kérek Horváth Gábor polgármester úrtól, addigra mi is és Győrzámoly is készít egy 

előkalkulációt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Tárgyalás kezdeményezése Győrzámoly Község Polgármesterével a Közös Önkormányzati 

Hivatalról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy folytatja a 

tárgyalásokat Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületével a Közös 

Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy kérjen időpontot 

Győrzámoly Község Polgármesterétől és a csatlakozás előkészítése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

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: 

 

36/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Tárgyalás kezdeményezése Győrzámoly Község Polgármesterével a Közös Önkormányzati 

Hivatalról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy folytatja a 

tárgyalásokat Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testületével a Közös 

Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy kérjen időpontot 

Győrzámoly Község Polgármesterétől és a csatlakozás előkészítése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont: A Vámosszabadi honlap szabályzatának az elfogadása 

 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
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Kukorelli Norbert alpolgármester 

Vámosi Elek Balázs azt javasolta ezzel kapcsolatban, hogy Vámosszabadi Község Polgármesteri 

Hivatala legyen a honlap, a faluújság és a falutévé felelőse. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Erről már határoztunk, csak szeretném még egyszer tisztázni, mindenkinek egyértelmű legyen. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Már az első mondattal nem értek egyet, hiszen nem Vámosszabadi Község Polgármesteri Hivataláé 

a honlap, hanem az Önkormányzaté. A Polgármesteri Hivatal csak egy igazgatási szerv, a hivatali 

teendőket végzi. Az önkormányzaté a honlap, az önkormányzatot meg a képviselő-testület 

képviseli. Milyen weboldalakról van szó? 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
A www.vamosszabadi.hu-ról, a faluújságról és a képújságról. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Ki szerkeszti a képújságot? 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Jelenleg a Takács-Babos Judit, a Faluépítő Közösség elnöke. Azt nem tudom, hogy miért. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Ha neki jogosultsága van hozzá, akkor azt vissza kell kérni tőle. 

 

Horváth Anita, képviselő 
Én úgy gondolom, hogy senki nem férhet hozzá a honlaphoz, és a képújsághoz, csak azok a 

személyek, akiknek mi engedélyt adunk. 

 

Vámosi Eelek Balázs, képviselő 
A múltkori ülésen meghatároztuk, hogy ki az a két személye, aki az adminisztrációs jogokért felel. 

Nyilván őket bízzuk meg a különböző dolgok kezelésével, Dolmányos Katalint és Pákozdi 

Adriennt. Ők meg is kapták a tájékoztatást és az oktatást a honlappal kapcsolatban. A weboldalhoz 

is csak a képviselő-testület hozzájárulásával lehet hozzáférni, minden egyéb belenyúlkálás 

bűncselekménynek számít. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Mi lesz a képújsággal és a faluújsággal? 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Azt is a Dolmányos Katára kell átruházni (szerkesztés, összeállítása stb.).  

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Így csak két embernek lesz ezekhez jogosultsága, a többit vissza kell vonatni, illetve a jogosultságot 

törölni kell (hozzáférési jelszó). Intézni fogom.  

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Erről testületi határozatot kell hozni, hogy két jogosult van, az ő munkaköri leírásukat módosítani 

kell azzal, hogy ők moderálják a honlapot és szerkesztik a képújságot.  

 

Müller Sándor, képviselő 

http://www.vamosszabadi.hu/
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Ők jogosultságot másnak csak a képviselő-testület felhatalmazásával adhatnak.  

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Akkor ezt az egészet foglaljuk határozatba. Csak a két főnek van jogosultsága a honlaphoz és a 

képújsághoz. A faluújságért pedig a polgármester felel. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Honlap szerkesztői jogosultságról 

1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a www.vamosszabadi.hu honlap szerkesztésére 

Dolmányos Katalint és Pákozdi Adriennt jogosítja fel és részükre biztosít hozzáférést. A szerkesztők 

további személyek részére jogosultságot nem biztosíthatnak. 

2. Munkakör leírásuk a honlap szerkesztői feladataival kiegészítésre kerül. 

Felelős: hozzáférés biztosítására: Kukorelli Norbert alpolgármester, munkaköri leírás 

kiegészítésére: dr. Torma Viktória jegyző 

Határidő: 1. pont esetében azonnal; 2. pont esetében 2013. április 30. 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Honlap szerkesztői jogosultságról 

1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a www.vamosszabadi.hu honlap szerkesztésére 

Dolmányos Katalint és Pákozdi Adriennt jogosítja fel és részükre biztosít hozzáférést. A szerkesztők 

további személyek részére jogosultságot nem biztosíthatnak. 

2. Munkakör leírásuk a honlap szerkesztői feladataival kiegészítésre kerül. 

Felelős: hozzáférés biztosítására: Kukorelli Norbert alpolgármester, munkaköri leírás 

kiegészítésére: dr. Torma Viktória jegyző 

Határidő: 1. pont esetében azonnal; 2. pont esetében 2013. április 30. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Fórum szabályzat elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a honlap Fórum szabályzatát 

elfogadja. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

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: 

 

38/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Fórum szabályzat elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a honlap Fórum szabályzatát 

elfogadja. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Határidő: folyamatos 
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3. Napirendi pont: Vámosszabadi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének 

tárgyalása 

 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester és Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
A korábban e-mailben kiküldött költségvetéshez képest történtek változások. Az egyik 

parkfenntartónk jelezte, hogy novemberben lesz 25 éve, hogy az Önkormányzatnál dolgozik, így az 

ő 25 éves jubileumi jutalma betervezésre került. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat költség 

átkerült a Polgármesteri hivatalról az Önkormányzatra. A Polgármesteri hivatalnál beterveztem az 

adminisztrációs állás megszűnése miatt, a felmentési időszakra jutó illetményt és végkielégítést, 

valamint ennek a szociális hozzájárulási adóvonzatát. Az iskolánál is módosítottam az átadandó 

összeget, mivel az eddig tartalmazta az igazgatási költséget (106.000 Ft), amit viszont 

Vámosszabadi nem fog kifizetni, mivel ezt a plusz költséget nem szavazta meg az együttes ülésen. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Az óvodai 300 e Ft miért az önkormányzathoz lett betervezve? 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Mert a vagyon az önkormányzaté, nem lett átadva az óvodának. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Az egy asztal és a 10 db szék, valamint még egy szekrény 300 e Ft. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Korábban volt szó sószobáról. Ez megépítésre került? 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Nem, az óvodafejlesztési pályázatunkat forráshiány miatt elutasították. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Egy dolog még kimaradt a költségvetésből. A jegyzőnő említette nekem, hogy a belső ellenőrzés 

díját az önkormányzat jogalkotás szakfeladatára kellene betervezni nettó 150.000 Ft összegben, 

összesen bruttó 191.000 Ft, mely a Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak lesz átadva, mert a 

feladat ellátása rajtuk keresztül valósul meg. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Elképzelhető, hogy ennyibe nem fog kerülni, mert lakosságarányosan lesz megosztva a költség. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Ezzel együtt hogyan áll jelenleg a tartalékunk? 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
10.083.000 Ft jelenleg a tartalék. 

 

Horváth Anita, képviselő 
A falufelújításra, közvilágításra betervezett 3 millió forint mit takar? 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Az útkereszteződésekben elkezdjük kicserélni a lámpákat. Az összeírás alapján ez 38 db lámpát 

takar. A Duna u. végében megépült 2-3 új házhoz is kell tenni, ott egyáltalán nem volt közvilágítás, 

illetve a Szabadi úti temetőnél is cserélni kell. 
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19.24 órakor Méri Attila képviselő elhagyta az ülés helyszínét. Kukorelli Norbert alpolgármester 

megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
A belső ellenőrzés díja nem dologi kiadás lesz, hanem működési célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson belül. 

 

Horváth Anita, képviselő 
Annyit szeretnék kérdezni, hogy amit az államtól kapunk a zöldterület kezelésre normatíva, ebből 

az összegből a parkfenntartók és a takarítónők bére fedezve van-e, vagy ki kell pótolnunk? 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
A zöldterület kezelésen 2 fő bére van. Fedezi a bérüket. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Ha az önkormányzat vesz fel közfoglalkoztatottakat, akkor jelezném, hogy idén 6 órában lehet őket 

foglalkoztatni, viszont a bérüknek csak a 70%-át finanszírozza az állam. Egy ember béréhez az 

önkormányzatnak nagyjából 20.000 Ft-ot kell hozzátennie havonta. Ezzel kell számolni a 

költségvetésnél. 

Az aktív korúak ellátásában részesülőket kötelezően kell foglalkoztatni közfoglalkoztatás keretében.  

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Az önkormányzatnál, az irodában ügykezelőt is foglalkoztathatnánk a közmunka program 

keretében. Ezt is el tudnám képzelni. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Nem mindenkit lehet bevonni a közfoglalkoztatásba, csak azt, aki szerepel a munkaügyi központ 

nyilvántartásában. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Jelenleg három embert foglalkoztatunk, kettőt két hónapra 8 órában, egyet pedig két és fél hónapra 

6 órában. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Valamennyi összeget be kellene tervezni a közfoglalkoztatásra is. Éves szinten kb. 3 emberrel 

lehetne számolni, vagy két emberrel minden hónapban. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Én javaslok 500.000 Ft-ot betervezni erre az évre, közfoglalkoztatásra. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Az önkormányzaton belül a közfoglalkoztatás szakfeladatra fogom betervezni ezt az összeget. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Az iskolával kapcsolatban kérdezném, hogy a költségvetésbe csak az az összeg lett-e betervezve, 

amit átad az önkormányzat, amely szintén működési célú pénzeszköz átadás. Vagy ez még 

megemelésre került azzal, amivel év végén hozzá kell majd járulni. Mivel a KIK január 1-jével 

átvette az iskolát, leolvasta a mérőóra állásokat és jönni fog majd ezzel kapcsolatban végszámla, 

amit szintén ki kell majd fizetni. Ez a tartalék terhére lesz majd kifizetve? 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
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Ha a kisbajcsi iskoláról van szó, akkor ez nincs betervezve, de bele lesz kalkulálva a költségvetésbe. 

 

Horvát Anita, képviselő 
A köztisztviselők (3 fő) cafetériáját szeretném megkérdezni. Milyen cafetériát kapnak és mennyi 

összeg van erre betervezve? 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Bruttó 200.000 Ft/fő/év. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
A parkfenntartók, a takarítónők, az óvónők és a dajkák is be vannak tervezve ezzel az összeggel. 

 

Horvát Anita, képviselő 
Az egyesületek támogatásánál a Sportegyesület 600.000 Ft-os támogatásával nem értek egyet, 

maximum 400.000 Ft-ot adnék nekik, és inkább szerezzenek több támogatót a faluban. 

A Polgárőr Egyesületnek pedig adjuk a 150.000 Ft-on felül még a 700.000 Ft-ot tetőfelújításra. Ezt 

sem igazán értem. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
A 700.000 Ft-t nem a Polgárőröknek lesz átadva, az felújításra van betervezve. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
A Polgárőr Egyesület egyébként az elmúlt három évben kapott összegeket mind az önkormányzati 

épület felújítására fordítja. Most pedig beszakadt a tető és a tavaly rendbe rakott épület beázott. A 

szakembereket ők fogják fizetni, az anyagköltséget kellene az önkormányzatnak finanszíroznia. 

Most egy edény van odarakva, illetve a Gézáék támasztották meg. Nem biztos, hogy kell a 700.000 

Ft, ez csak egy tervezett összeg. A 150.000 Ft-os támogatást pedig az épület külső szigetelésére 

szeretnék fordítani. 

A benzinköltséget megoldják állami támogatásból, és a polgárőr autót pedig vasgyűjtésből vették 

meg. Ez 3-4 ember munkájának köszönhető. 

 

Horvát Anita, képviselő 
A beruházásoknál látom, hogy be van tervezve egy laptop a jegyző számára, amit meg is értek. De 

ha majd kiürül a hivatal, akkor nem marad egy szabad gép sem a családgondozónak? Kettő 

számítógépet nem kell vennünk. 

 

Müller Sándor, képviselő 
Az adós laptopját át kell telepíteni egy fix gépre, a laptopot megkaphatja a jegyző, így egyetlen 

laptopot sem kell betervezni. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Rendben, a 400.000 Ft-ot kiveszem a költségvetésből. 

 

Horvát Anita, képviselő 
Az utcanévtáblák elhelyezését javaslom a Környezetvédelmi bizottság költségére betervezni, 

150.000 Ft összegben. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
A Faluépítő közösségnek nem kerül átadásra a 250.000 Ft, ebből az összegből az önkormányzat 

közvetlenül támogatja a véradást 50.000 Ft-tal, és a nyugdíjasklub működését 200.000 Ft-tal 

(énekkarvezető, utaztatás). 
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Müller Sándor, képviselő 
Konkrét falunap nem lesz. Szeretnénk megszervezni a Halfesztivált idén is, és emellett lesz még 

egy egész délutáni gyermeknap. 

 

Horvát Anita, képviselő 
Május utolsó vasárnapján rendezzük meg, amikor hivatalosan van az országos gyermeknap. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
A Sportegyesületnél a 600.000 Ft támogatás maradjon? 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Szerintem a költségvetésük megalapozott, én javaslom továbbra is a 600.000 Ft-os támogatást. 

 

Horváth Anita, képviselő 
Emellett még kéthetente elviszik a falubuszt, a Gézáék nyírják a füvet, öntözzük a pályát, 

vakondirtás, stb. Én nem értek egyet, 400.000 Ft támogatást javaslok. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
A szolgáltatások díja mitől ugrott meg újra, hiszen a polgármesteri hivatal egészen megfogyatkozik. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Az első olvasatnál négyhavi normatívával terveztünk, de a Kincstár múltheti tájékoztatásán 

közölték, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetését 12 hónapra kell tervezni, akármi is történik. A 

bevételi oldalon is 12 havi normatíva szerepel. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Tehát akkor a kiadási és a bevételi oldal is fiktív. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
Igen, így van, ez az Államkincstár álláspontja. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Az utak karbantartása 3 helyen is szerepel. Egyik helyen 1.575.000 Ft, aztán 425.000 Ft, és van még 

3.500.000 Ft. 

 

Ferenczi Brigitta, gazdálkodási vezető-tanácsos 
A 425.000 Ft az 1.575.000 Ft áfája. A 3.500.000 Ft pedig a Kis utcának az előirányzata. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
3.500.000 Ft tervvel együtt lehet, hogy kevés lesz. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Szerintem elég lesz arra a 150 méterre, terv sem kell hozzá. Meg kell csinálni. 

 

Müller Sándor, képviselő 
A hangosításnál miben maradtunk? 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Egy cég már megnézte, 300.000 Ft-ot mondott rá, 150.000 Ft van betervezve. 

 

Horváth Anita, képviselő 
Mindenképpen a nagyobb összeget javasolom. Esküvőkön és ünnepségeken is csak a baj van vele. 
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Müller Sándor, képviselő 
Szerintem első körben nézessük meg azzal, aki néhány évvel ezelőtt felszerelte. Felemelhetjük az 

előirányzatot, de ne rendeljünk új hangosítást azonnal. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Ha másnak nincs hozzászólása, akkor egyesével meg kell szavazni az elhangzottakat. Az alábbi 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kisbajcs 

Község Önkormányzatának az általános iskola fenntartására átadandó pénzeszköz a betervezetthez 

képest 106.000,-Ft-tal csökkenjen, mert a Képviselő-testület nem kíván hozzájárulni az általános 

iskolával kapcsolatos igazgatási költségekhez. Ennek megfelelően az átadásra kerülő pénzeszköz 

1.752.000,-Ft-ra módosul. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kisbajcs 

Község Önkormányzatának az általános iskola fenntartására átadandó pénzeszköz a betervezetthez 

képest 106.000,-Ft-tal csökkenjen, mert a Képviselő-testület nem kíván hozzájárulni az általános 

iskolával kapcsolatos igazgatási költségekhez. Ennek megfelelően az átadásra kerülő pénzeszköz 

1.752.000,-Ft-ra módosul. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belső 

ellenőrzési költséget az önkormányzati jogalkotás szakfeladatra tervezi 191.000,-Ft összegben.  

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

40/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a belső 

ellenőrzési költséget az önkormányzati jogalkotás szakfeladatra tervezi 191.000,-Ft összegben.  

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaira tervezett összeget 132.000,-Ft-tal megnöveli, tekintettel arra, 

hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2012. év decemberi feladatellátásra átadásra került 

ez a pénzösszeg. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaira tervezett összeget 132.000,-Ft-tal megnöveli, tekintettel arra, 

hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2012. év decemberi feladatellátásra átadásra került 

ez a pénzösszeg. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

szakfeladat kiadásaira 500.000,-Ft tervezését engedi, tekintettel az év közben felmerülő kiadásokra, 

melyet a Munkaügyi Központtól pályázaton nyert támogatáshoz önerőként kell biztosítani. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

szakfeladat kiadásaira 500.000,-Ft tervezését engedi, tekintettel az év közben felmerülő kiadásokra, 

melyet a Munkaügyi Központtól pályázaton nyert támogatáshoz önerőként kell biztosítani. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal kiadásaihoz számítógép vásárlására betervezett 400.000,-Ft-ot 0,-Ft-ra csökkenti, tekintettel 

arra, hogy év közben számítógép vásárlása nem indokolt. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 
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Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 

Hivatal kiadásaihoz számítógép vásárlására betervezett 400.000,-Ft-ot 0,-Ft-ra csökkenti, tekintettel 

arra, hogy év közben számítógép vásárlása nem indokolt. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Környezetvédelmi Bizottság által felhasználható 500.000,-Ft-os keretösszegből 150.000,-Ft-ot a 

Bizottság utcanévtáblákra köteles fordítani. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Környezetvédelmi Bizottság által felhasználható 500.000,-Ft-os keretösszegből 150.000,-Ft-ot a 

Bizottság utcanévtáblákra köteles fordítani. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vámosszabadi 

Sportegyesület részére átadandó pénzeszköz összege 600.000,-Ft marad. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 4 fő igen 

szavazatával, 1 fő ellenszavazta mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vámosszabadi 

Sportegyesület részére átadandó pénzeszköz összege 600.000,-Ft marad. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 



15 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Vámosszabadi Faluépítő Közösség részére átadandó pénzeszköz az Önkormányzatnál marad, és azt 

az Önkormányzat közvetlenül juttatja el a címzettek részére. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Vámosszabadi Faluépítő Közösség részére átadandó pénzeszköz az Önkormányzatnál marad, és azt 

az Önkormányzat közvetlenül juttatja el a címzettek részére. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Vámosszabadi Faluépítő Közösség részére átadandó pénzeszközből az Önkormányzat 200.000,-Ft-

ot a Nyugdíjasklub részére kirándulásra, 50.000,-Ft-ot véradásra fordít. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Vámosszabadi Faluépítő Közösség részére átadandó pénzeszközből az Önkormányzat 200.000,-Ft-

ot a Nyugdíjasklub részére kirándulásra, 50.000,-Ft-ot véradásra fordít. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a Faluház 

dísztermébe tervezett hangosításra fordítható kiadásokat 150.000,-Ft-ról 300.000,-Ft-ra növeli. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 
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szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Költségvetési módosító indítványról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a Faluház 

dísztermébe tervezett hangosításra fordítható kiadásokat 150.000,-Ft-ról 300.000,-Ft-ra növeli. 

Felelős: Ferenczi Brigitta gazdálkodási vezető-tanácsos 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően Kukorelli Norbert alpolgármester az ülésen elfogadott módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. 

 

A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 28.) önkormányzati 

rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak 

végrehajtásának rendjéről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

4. Napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Dolmányos Kata, művelődésszervező megkeresett azzal a kéréssel, hogy a március 15-i ünnepség 

dátumát határozzuk meg. Péntek lesz 15-e, ő a 14-ét javasolja. Kinek milyen javaslata van még? 

Én március 15-e helyet március 14. délután 17 órát javasolok. 

 

Horváth Anita, képviselő 
Én pedig délután 15 órát javaslok az iskolás és az óvodás szereplők miatt. 

 

Müller Sándor, képviselő 
Szerintem már egyszer döntöttünk arról, hogy az ünnepen legyen az ünnep. Máshol sem ünnep előtt 

egy nappal koszorúznak. Számtalan kritika ért már minket képviselőket, hogy nem vagyunk ott az 

ünnepségeken. Ha munkaidőben van, akkor persze, hogy nem tudunk ott lenni. 

 

Kukorelli Norbert, képviselő 
Az iskola igazgatójának külön kérése volt ez, mivel hosszú hétvége is lesz, a családok elutaznak. Az 

alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Nemzeti ünnep megünneplésének időpontjáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. március 14. 

napján 17 órakor tartja a községi ünnepséget. 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 1 fő igen 

szavazatával, 3 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Határozati javaslat elutasításáról 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 
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Kukorelli Norbert alpolgármester megállapítja, hogy az ünnepséget március 15-én 10 órakor tartják 

a díszteremben.  

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
A következő napirend keretében a Győri Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos döntéseket 

kell  meghozni:  

1. A legutóbbi tanácsülésen a Győri TKT módosította a társulási megállapodást tekintettel arra, 

hogy már korábban megszüntette az intézményeit (gyermekjóléti szolgálat, mozgókönyvtár, 

stb.). Döntöttek arról is, hogy bizonyos munkaköröket megszüntetnek március 31-el és 

június 30-al. Június 30-a után pedig döntenek arról, hogy végleg, jogutód nélkül szűnik meg 

a Győri TKT, vagy pedig tovább működik valamilyen társulásként. 

2. A képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy június 30-a után részt kíván-e venni a 

társulásban. 

 

Azt nem tudni még, hogy milyen anyagi háttere lesz ennek, de nem biztos, hogy hátrányos lesz az 

önkormányzatoknak. Győrzámoly több támogatást kapott vissza, mint amennyit befizetett, ezért 

mindenképpen előnyös volt a társulás tagjának lenni. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2013. január 31. napján az 5/2013. (I. 31.) számú 

Tanácshatározattal elfogadott Társulási Megállapodás módosítását és azt jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a határozatról a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét tájékoztassa. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Határidő: azonnal 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2013. január 31. napján az 5/2013. (I. 31.) számú 

Tanácshatározattal elfogadott Társulási Megállapodás módosítását és azt jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a határozatról a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét tájékoztassa. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Csatlakozási szándék Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogutódjához  

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. június 

30-át követően csatlakozni kíván a Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogutódjához. 

2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a határozatról a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét tájékoztassa. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
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Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Csatlakozási szándék Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogutódjához  

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. június 

30-át követően csatlakozni kíván a Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogutódjához. 

2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a határozatról a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét tájékoztassa. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a háziorvossal feladatellátási szerződést kell kötni, mert 

változott a jogszabály. A doktor úr által küldött szerződés-tervezetet átdolgozta. A doktor úr 

szeretné, hogy az önkormányzat térítésmentesen biztosítsa az orvosi rendelőt és annak berendezési 

tárgyait. Azt szeretné, hogy az orvosi rendelőt terhelő rezsiköltség, a takarítás díja, a felújítás és 

karbantartás költsége az önkormányzatot terhelje. Kérem, hogy pontról pontra menjünk végig a 

szerződéstervezeten. 

 

1. A korábban kötött megállapodás hatályát veszti. 

2. Ő gyermekorvos is?  

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Nem, itt nincs gyermekorvos. Bácsán rendel a Dr. Ferenczi Katalin, hivatalosan ő a gyermekorvos. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Akkor kivesszük, hogy házi gyermekorvos, ő csak háziorvos. 

A 4. pontban odaírtam, hogy foglalkozás- egészségügyi tevékenység. Ő ellát ilyet? 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
A hivatali dolgozóknak ő az orvosa, biztos, hogy ellát ilyen tevékenységet. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
A 4. a) pontban annyit írtam, hogy a rendelőt és berendezéseit használati kötöttséggel biztosítjuk a 

megbízott részére, a használati kötöttség pedig annyit jelent, hogy a megbízott a háziorvosi rendelőt 

más tevékenységre nem használhatja. A leltár szerinti eszközöket térítésmentesen biztosítjuk.  

A b) pont tartalmazza, hogy a rezsiköltséget a megbízott viseli.  

c) A megbízott gondoskodik a gyógyításhoz szükséges gépek, eszközök beszerzéséről, 

javíttatásáról, felújításáról. 

d) A megbízó gondoskodik a rendelő takarításáról, állagmegóvásáról, szükség esetén felújításáról. 

e) A rendelési időn kívül is köteles rendelkezésre állni, illetve meg kell adni a helyettes orvos nevét 

is. 

Az új jogszabály szerinte bele kell írni a szerződésbe, hogy mennyi időre kötjük meg. Öt évnél 

rövidebb időre nem lehet, ezért úgy fogalmaztam, hogy határozatlan időre kötjük a szerződést, 

melyet legkorábban 5 év elteltével lehet felmondani, kivéve az azonnali felmondás esete. A 

felmondási idő 6 hónap, bármelyik fél részéről csak írásban és indoklással. 

Ezt a szerződéstervezetet kiküldjük az orvosnak véleményezésre, a következő ülésen, ha majd 

megérkezik a vélemény, akkor fogjuk véglegesíteni. 
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Kukorelli Norbert, alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés-tervezet jóváhagyása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvossal 

kötendő-feladat ellátási szerződés-tervezetet és azt jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a szerződést-tervezetet 

tanulmányozásra küldje meg a háziorvosnak és a véleményének megérkezését követően a végleges 

szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 

Határidő: kiküldésre azonnal, végleges szerződés előterjesztésére értelem szerint 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés-tervezet jóváhagyása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvossal 

kötendő-feladat ellátási szerződés-tervezetet és azt jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a szerződést-tervezetet 

tanulmányozásra küldje meg a háziorvosnak és a véleményének megérkezését követően a végleges 

szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 

Határidő: kiküldésre azonnal, végleges szerződés előterjesztésére értelem szerint 

 

A következő napirend az iskolai vagyonkezelési szerződés. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Az iskolai vagyonkezelési szerződésről már korábban beszéltünk. Egy korrektúrázott és ki nem 

töltött szerződést ismertettem akkor. Ezt azóta kiegészítettem. Mellékelünk hozzá egy 

helyszínrajzot, melyen pontosan bejelöljük, hogy melyik az iskola területe. 

Vagyonkezelésbe adjuk a KIK-nek: a 180 hrsz-on lévő, Szabadi u. 57. szám alatti Faluház 

épületében lévő általános iskolai épületrészt, valamint a leltár szerinti ingó vagyonelemeket. 

A vagyonkezelési szerződésnek nem tárgya, az ugyanezen helyrajzi számon felvett, a Faluháztól és 

az iskolától teljesen külön álló edzőterem. Ezt az edzőtermet az iskolások iskolaidőben 

térítésmentesen használhatják. Az edzőterem fenntartásának költségeit az önkormányzat viseli. 

A vagyonkezelésbe átadott épületrész külön mérőórákkal nem rendelkezik, ennek vonatkozásában 

Vámosszabadi Község Önkormányzata szerződik a közüzemi szolgáltatókkal. 

A KIK a közüzemi díjak alapterületre jutó arányos részét téríti meg az önkormányzatnak, melynek 

összege a Faluház épület víz-, gáz- és villanyköltségének 26%-a. Megtéríti továbbá egy darab 

iskolai mobiltelefon költségét, az iskolai riasztó költségét, ami nettó 3.810 Ft. Ezeket számlázzuk 

tovább a KIK-nek, méghozzá havonta utólag, a tárgyhónapot követő 5. napig. Rátérve a takarításra: 

a KIK megbízási szerződést tud kötni a takarítóval, napi 4 órára.  Ők a minimálbér 4 órára jutó 

részét tudják fizetni. Az önkormányzat döntse el, hogy melyik takarítónővel kössön szerződést a 

KIK.  

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Iskolai vagyonkezelési szerződés-tervezet jóváhagyása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KIK-kel kötendő 

iskolai vagyonkezelési szerződés-tervezetet és azt jóváhagyja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a szerződést-tervezetet 

küldje meg a Győri Tankerületnek és a véleményének megérkezését követően a végleges szerződést 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 

Határidő: kiküldésre azonnal, végleges szerződés előterjesztésére értelem szerint 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Iskolai vagyonkezelési szerződés-tervezet jóváhagyása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KIK-kel kötendő 

iskolai vagyonkezelési szerződés-tervezetet és azt jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a szerződést-tervezetet 

küldje meg a Győri Tankerületnek és a véleményének megérkezését követően a végleges szerződést 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 

Határidő: kiküldésre azonnal, végleges szerződés előterjesztésére értelem szerint 

 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Megkeresett a pénzváltót bérlő hölgy azzal a kéréssel, hogy csökkentsük le a bérleti díját. 

Korábban határoztunk a bérleti díj emeléséről: 19.050 Ft-tól 20.000 Ft-ra emeltük meg a bérleti 

díját február 1-től. Abban az esetben fogadja el a 20.000 Ft-ot, ha rendbe tesszük az utat. Ha nem, 

akkor 2-3.000 Ft csökkentést szeretne. Az indoka az, hogy többet adózik, és a forgalma is 

lecsökkent. Sokan nem tudnak bemenni hozzá a rossz útviszonyok miatt.  

 

Horváth Anita, képviselő 
Akkor legyen 17.500 Ft, így engedtünk több, mint 10 %-ot. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Szerintem ki kell tudnia gazdálkodni ezt a 20.000 Ft-ot. Javaslom, hogy ne csökkentsük a bérleti 

díjat. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Pénzváltó bérleti díjának meghatározása 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a pénzváltó bérleti 

díját nem csökkenti, azt továbbra is 20.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Pénzváltó bérleti díjának meghatározása 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a pénzváltó bérleti 

díját nem csökkenti, azt továbbra is 20.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Határidő: azonnal 
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Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Müller Sándor képviselő úr kérésére az óvodavezető megindokolta, hogy miért szeretnék a 5 hetes 

leállást nyáron. Ragaszkodik hozzá. Az 5 hétből 1 hét a takarítás. 

 

Müller Sándor, képviselő 
Én nem azt kértem, hogy az óvodapedagógusok óhaját közölje velem, hanem azt, hogy mérje fel a 

szülők igényét. Az indoklásban szó sincs ilyenről, csak egy tavalyi esetről. Nem kérdőjeleztem meg, 

hogy ők sokat dolgoznak. 

Két dolgozó szülő esetében nagyon komoly problémát jelent a gyermekek elhelyezése, ha az óvoda 

5 hétig leáll. Az sem megoldás, ha átviszik egy másik település óvodájába, és nem is nagyon élnek 

ezzel a lehetőséggel. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Én öt szülővel beszéltem a héten telefonon. Nevet senki nem mondott, és megtiltották, hogy rájuk 

hivatkozzak. Az 5 szülőből egy azt mondta, hogy egyáltalán ne zárjon be az óvoda. De ez 

lehetetlen. Kettő azt mondta, hogy ha 3 hétre áll csak le az óvoda, az is már nagyon nagy szervezést 

igényel. Ha 4 hétre áll le az óvoda (ezt tartják a maximumnak), akkor már sérül a családi szabadság. 

Én is a 4 hetet tartom reálisnak, a vélemények alapján ez viszont túlzott, ötről meg senki sem akart 

hallani. 

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Óvoda nyári leállására irányuló kérelem elutasítása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vezető óvónő 

kérelmét a nyári óvodai leállás időtartamára vonatkozóan és azt elutasítja. A Képviselő-testület 

álláspontja szerint 4 hét leállás indokolt nyáron. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Vámosszabadi Vackor Óvoda vezetőjét, hogy a nyári leállás új 

időpontjára vonatkozó tájékoztatását terjessze a Képviselő-testület elé. 

3. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt 

tájékoztassa. 

Felelős: 2. pont esetében Kukorelli Eszter óvodavezető, 3. pont esetében Kukorelli Norbert 

alpolgármester 

Határidő: 2. pont esetében 2013. április 15.; 3. pont esetében: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen 

szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2013.(II. 21.) önkormányzati határozat 

Óvoda nyári leállására irányuló kérelem elutasítása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vezető óvónő 

kérelmét a nyári óvodai leállás időtartamára vonatkozóan és azt elutasítja. A Képviselő-testület 

álláspontja szerint 4 hét leállás indokolt nyáron. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Vámosszabadi Vackor Óvoda vezetőjét, hogy a nyári leállás új 

időpontjára vonatkozó tájékoztatását terjessze a Képviselő-testület elé. 

3. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt 

tájékoztassa. 

Felelős: 2. pont esetében Kukorelli Eszter óvodavezető, 3. pont esetében Kukorelli Norbert 

alpolgármester 

Határidő: 2. pont esetében 2013. április 15.; 3. pont esetében: azonnal 
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Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Meghívtak és részt is vettem az óvodai nevelési értekezleten, amin a féléves értékelés zajlott. 

Nagyon hasznos és tanulságos volt. Értékelték az összevont csoportmunkát is, ami szeptembertől 

indult. Nagyon-nagyon pozitív visszhangja van, jók a tapasztalatok mind a pedagógusok, mind a 

szülők részéről. A nagyon nehezen kezelhető nagyobb gyerekek kiugró eredményeket értek el, a 

szülők nagy meglepetésére. Nyugodtak lehetünk, az ellenkező hangok ellenére, nagyon pozitív vége 

lett az összevonásnak.  

 

Kukorelli Norbert, alpolgármester 
Polgármester úr felesége átadta nekem a vagyonnyilatkozatokat, mind a kettőt. 

 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 
Egyikben sincs hozzátartozói felhatalmazás. Így nem veszem át, juttasd vissza neki. 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Elküldheti tértivevényes levéllel az önkormányzat címére. 

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Kapunk egy levelet, amiben bemutatkozik a MNV Zrt. képviselője. Az a levél lényege, hogy ha a 

helyi önkormányzati ingatlant kívánunk értékesíteni, abban az esetben a magyar államnak 

elővásárlási joga van.Van vagyonrendelete az önkormányzatnak? 

 

Alasztics Ervin, képviselő 
Valami biztos, hogy van.  

 

dr. Torma Viktória, jegyző 
Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyont átruházni csak versenyeztetés útján, a 

legelőnyösebb ajánlattevő részére lehetséges. 

A vagyonrendelet egyik mellékletének tartalmaznia kellene a versenyeztetésre vonatkozó 

szabályokat. Ennek majd utánanézek, ha nincs, akkor meg kell alkotni. 

 

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

ülését 22.05 órakor berekesztette.  

 

 

                kmf. 

 

 

Kukorelli Norbert            dr. Torma Viktória 

  alpolgármester          jegyző 

 

 

 

 

 

Vámosi Elek Balázs 

képviselő-hitelesítő 

 

 


