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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. május 9-én (csütörtökön) 18 órakor tartott 

nyilvános üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 20.45-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  
   

 

Kukorelli 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. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
Elmondta, hogy a 4. napirendi pont nem kerül tárgyalásra, mert a költségvetési koncepció benyújtásának 

határideje megváltozott.. A meghívóban a 2. napirendi pontként feltűntetett vagyonrendeletet akkor 

tárgyalják, amikor minden képviselő jelen lesz.  

Kérte, hogy fogadják el a napirendi pontokat. 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
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1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester (írásbeli előterjesztés) 

2. Az Önkormányzat 2012. zárszámadásának elfogadása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

3. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző (írásbeli előterjesztés) 

4. Az Önkormányzat 2014. költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester (írásbeli előterjesztés) 

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

6. Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség kérelmének tárgyalása Országos Polgárőr Nap 
támogatására; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

7. dr. Nágel József háziorvos kérelmének tárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

8. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli 
előterjesztés) 

 
Zárt ülés: 
 

1. Önkormányzati alkalmazott illetményének meghatározása 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2013.(V. 9.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

9. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester (írásbeli előterjesztés) 

10. Az Önkormányzat 2012. zárszámadásának elfogadása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

11. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése); 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző (írásbeli előterjesztés) 

12. Az Önkormányzat 2014. költségvetési koncepciójának tárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester (írásbeli előterjesztés) 

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

14. Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség kérelmének tárgyalása Országos Polgárőr Nap 
támogatására; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

15. dr. Nágel József háziorvos kérelmének tárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 

16. Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli 
előterjesztés) 

 
Zárt ülés: 
 

2. Önkormányzati alkalmazott illetményének meghatározása 
 
 
1. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Mindenki megkapta az írásbeli előterjesztést.  
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Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben 

szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (V. 14.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2.  Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester  
Mindenki megkapta az írásbeli előterjesztést.  

Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke: 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben 

szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.  

A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V. 14.) önkormányzati 

rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és annak 

végrehajtásának rendjéről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
3. napirendi pont:  Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső 
ellenőrzés értékelése) 
 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
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dr. Torma Viktória jegyző 
Ismertette az írásos előterjesztést, megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
 
Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
A 2012. évi belső ellenőrzésről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2012. évi 
tapasztalatairól szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési 
jelentés, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései 
alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.  
Felelős:  Kukorelli Norbert alpolgármester és dr. Torma Viktória jegyző  
Határidő: értelem szerint  
 

4. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása  
 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
A napirend tárgyalását elnapoljuk, tekintettel arra, hogy az Államháztartási törvény módosult, és április 30. 
helyett, október 31-ig kell benyújtani a költségvetési koncepciót. Akkora talán azok a számok is ismertek 
lesznek, amik alapján a költségvetésünket tervezzük a következő évre. 
 

5. Napirendi pont: Kovarik Marietta és Somorjai Csaba kérelme talajterhelési díj alóli 
mentesítésre 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Múlt ülésen ezt már tárgyaltuk, és közben be is fizették a közmű-hozzájárulási díjat. Felmerült azonban a 

közmű hozzájárulás költsége. 

Alasztics Ervin képviselő 
A telek megfelel a belterületi építési telek fogalmának, így az önkormányzat feladata a gerinchálózat 
kiépítése. Csak akkor nem kell talajterhelési díjat fizetni, ha műszaki okok miatt nem tud rákötni a 
hálózatra. Utána nézett és azt találta, hogy ha a közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak 
költségét részben, de legfeljebb a költségek 90%-áig az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő 
Javasolnám, hogy a közműfejlesztési díjat határozzuk meg a bekerülési érték 90 %-ában. 
 
Müller Sándor képviselő 
A múltbéli beruházás összege szerintem már visszatérült. Határozzuk meg úgy, hogy ami új vezetéket 
kiépítünk, illetve bővítünk, annak a költségét osztjuk el a telkek között. Ha már meglévő vezetékre kell 
rákötni, akkor pedig a 25.000, illetve a 60.000 Ft-ot kell megfizetni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
A falu minden részében ugyanannyiba került a gerincvezeték kiépítése? 
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Alasztics Ervin képviselő 
A javaslatunk jövőbe mutató. A rendezési terv mellékletében megtalálható, hogy adott területen van-e 
meglévő gerincvezeték. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
Ezek szerint, ha olyan helyen akarnak rákötni a víz- és szennyvízhálózatra, ahol meglévő gerincvezeték 
van, akkor a közműfejlesztési hozzájárulás víz esetében 25.000,-Ft, szennyvíz-csatorna esetében pedig 
60.000,-Ft. Ha pedig bővítésre van szükség, tehát nincs kiépítve a gerincvezeték, akkor a jogszabály szerint 
a bekerülési költség 90 %-ának adott telekre eső részét kell megfizetni. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A vizi-közmű hozzájárulás összegéről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vámosszabadi Község 
közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló, már kiépített vezetékes ivóvíz-közmű 
hálózatra csatlakozás díját ingatlanonként (lakó- és nem lakóépület egyaránt) 25.000,-Ft összegben, a 
szennyvíz-közmű hálózatra csatlakozás díját ingatlanonként (lakó- és nem lakóépület egyaránt) 60.000,-Ft 
összegben határozza meg. 
2. A Képviselő-testület úgy határozott, amennyiben a közmű-hálózat nincs kiépítve és azt az 
Önkormányzat megvalósítja, akkor a bekerülési költség 90%-át az érintett ingatlan-tulajdonosokra 
áthárítja. 
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: 
 
98/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
A vizi-közmű hozzájárulás összegéről 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Vámosszabadi Község 
közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló, már kiépített vezetékes ivóvíz-közmű 
hálózatra csatlakozás díját ingatlanonként (lakó- és nem lakóépület egyaránt) 25.000,-Ft összegben, a 
szennyvíz-közmű hálózatra csatlakozás díját ingatlanonként (lakó- és nem lakóépület egyaránt) 60.000,-Ft 
összegben határozza meg. 
2. A Képviselő-testület úgy határozott, amennyiben a közmű-hálózat nincs kiépítve és azt az 
Önkormányzat megvalósítja, akkor a bekerülési költség 90%-át az érintett ingatlan-tulajdonosokra 
áthárítja. 
Felelős: mindenkori polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

6. Napirendi pont: Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség kérelmének tárgyalása 
Országos Polgárőr Nap támogatására 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség küldött egy levelet, hogy Pannonhalmán lesz éves 
találkozójuk és ehhez támogatást kérnek. Ez országos találkozó lesz. 
 
 
Müller Sándor képviselő 
Javasolom, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk a Polgárőr Szövetséget az általános tartalék terhére. 
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dr. Torma Viktória jegyző 
Küldünk majd egy levelet a Szövetségnek, a határozatot mellékelve, és kérjük őket, hogy a támogatók 
között tüntessék fel Vámosszabadi Község Önkormányzatát. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Országos Polgárőr Nap támogatásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei Polgárőr Szövetség részére, a 2013. június 29. napján megrendezésre kerülő Országos 
Polgárőr Nap rendezvény megtartásához 50.000,-Ft-os támogatást nyújt a költségvetés általános tartaléka 
terhére.  
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
intézkedjen. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. június 29. 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Országos Polgárőr Nap támogatásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei Polgárőr Szövetség részére, a 2013. június 29. napján megrendezésre kerülő Országos 
Polgárőr Nap rendezvény megtartásához 50.000,-Ft-os támogatást nyújt a költségvetés általános tartaléka 
terhére.  
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
intézkedjen. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. június 29. 

 
 

7. Napirendi pont: dr. Nágel József háziorvos kérelmének tárgyalása 
 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
A doktor úr jelezte, hogy nem kívánja aláírni a feladat-ellátási szerződést, mert a többi faluban sem fizet 
közüzemi díjat a rendelőért. Bérleti díjat eddig sem kértünk. 
 
Horváth Anita képviselő 
Javasolom, hogy adjunk engedményt. 
 
Méri Attila képviselő 
Javasolom, hogy a doktor úr fizesse a rendelő helyiségére jutó rezsiköltség 75 %-át, az Önkormányzat 
pedig vállalja át tőle a rendelőre eső rezsiköltség 25 %-át, így részben helyt adunk a kérelmének. 
 
Müller Sándor képviselő 
A Faluház bővítéssel változott a négyzetméter arány, így újra ki kell számolni az 1 m2-re eső rezsiköltséget 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 
dr. Nágel József háziorvos által a rendelőért fizetendő közüzemi díjakról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy átvállalja dr. Nágel 
József háziorvostól a Faluház alsó szintjén működő háziorvosi rendelőre jutó közüzemi díjak 25%-át 
négyzetméter arányosan, azaz a rendelőre jutó közüzemi költségek 75%-át a háziorvos, 25%-át pedig az 
Önkormányzat viseli. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a háziorvossal kötendő feladat-
ellátási szerződést az 1. pontban meghatározott módosításokkal a Képviselő-testület nevében írja alá.   
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
dr. Nágel József háziorvos által a rendelőért fizetendő közüzemi díjakról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy átvállalja dr. Nágel 
József háziorvostól a Faluház alsó szintjén működő háziorvosi rendelőre jutó közüzemi díjak 25%-át 
négyzetméter arányosan, azaz a rendelőre jutó közüzemi költségek 75%-át a háziorvos, 25%-át pedig az 
Önkormányzat viseli. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a háziorvossal kötendő feladat-
ellátási szerződést az 1. pontban meghatározott módosításokkal a Képviselő-testület nevében írja alá.   
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

8. Napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről: 

1. Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

dr. Torma Viktória jegyző 
A Képviselő-testület részére megküldtük az általam készített írásos előterjesztést a Közös Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint mellékleteiről. Várom a hozzászólásokat. 
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett, Kukorelli Norbert alpolgármester az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
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2. Az iskolafenntartó társulással kapcsolatos álláspont kialakítása 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
Május 20. napjáig meg kell küldenünk Kisbajcs Önkormányzatának az iskolai társulással kapcsolatos 
javaslatunkat. Kérdés, hogy milyen álláspontot fogalmazzunk meg a társulással kapcsolatban. 
 
Alasztics Ervin képviselő 
Két lehetőség van: vagy társulunk, vagy feladat-ellátási szerződést kötünk. 
 
Müller Sándor képviselő 
Az ingatlan tulajdonunk miatt kell-e társulnunk? 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
Nem. 
 
Horváth Anita képviselő 
Szerintem a gyermekek menetrend szerinti busszal is tudnak az iskolába közlekedni. Szüntessük meg a 
mostani társulást és csak az étkeztetésre hozzunk létre egy újat. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Én is támogatom a javaslatot. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
Az eddig társulási szerződés szerint Kisbajcs hívta le a normatívát és ő kötött szerződést a közbeszerzés 
nyertes vállalkozójával is az étkeztetésre. Ha nem kötünk új megállapodást, akkor Vámosszabadinak kell 
ezt a feladatot ellátni. Az év eleji együttes ülésen úgy lett megállapítva, hogy az étkezési normatívát egész 
évben Kisbajcs hívja le.  
 
Méri Attila képviselő 
Ezt a tárulást fel kell mondani és egy újat létrehozni. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a törvény szerint csak a vámosszabadi tagiskolába járó 
gyermekek étkeztetése a kötelező feladatunk, de támogatják a Kisbajcsra járó és ott is étkező vámosszabadi 
diákok étkeztetését is. Az utaztatáshoz viszont nem kívánunk hozzájárulni. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Az iskolafenntartó társulás megszüntetéséről és a jövőbeni közös feladatellátásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kisbajcson, 2005. 
június 9. napján a kötelező közoktatási és alapfokú művészetoktatási feladatok társulás útján történő 
megvalósítására kötött Társulási megállapodást felmondja és a Társulásból kilép.  
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Vámosszabadiról a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskolába 
átjáró, az iskolában étkezést igénybe vevő diákok étkeztetési költségeihez, pontosan annyi diák 
vonatkozásában, ahányan ténylegesen az iskolában étkeznek. Az étkeztetéssel kapcsolatos egyéb más 
költségekhez a Képviselő-testület nem járul hozzá.  
3. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Győrből a kisbajcsi iskolába járó diákok utaztatásához nem 
járul hozzá, mert ez nem jogszabályban meghatározott kötelezettsége. 
4. Az étkeztetés 2. pontban megfogalmazott ellátására Vámosszabadi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem kíván társulást létrehozni, hanem szerződést kíván kötni Kisbajcs Község 
Önkormányzat Képviselő-testületével az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a határozatban 
megfogalmazott álláspontját közölje Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzataival. 
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Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. május 20. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Az iskolafenntartó társulás megszüntetéséről és a jövőbeni közös feladatellátásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kisbajcson, 2005. 
június 9. napján a kötelező közoktatási és alapfokú művészetoktatási feladatok társulás útján történő 
megvalósítására kötött Társulási megállapodást felmondja és a Társulásból kilép.  
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Vámosszabadiról a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskolába 
átjáró, az iskolában étkezést igénybe vevő diákok étkeztetési költségeihez, pontosan annyi diák 
vonatkozásában, ahányan ténylegesen az iskolában étkeznek. Az étkeztetéssel kapcsolatos egyéb más 
költségekhez a Képviselő-testület nem járul hozzá.  
3. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Győrből a kisbajcsi iskolába járó diákok utaztatásához nem 
járul hozzá, mert ez nem jogszabályban meghatározott kötelezettsége. 
4. Az étkeztetés 2. pontban megfogalmazott ellátására Vámosszabadi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem kíván társulást létrehozni, hanem szerződést kíván kötni Kisbajcs Község 
Önkormányzat Képviselő-testületével az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a határozatban 
megfogalmazott álláspontját közölje Kisbajcs, Nagybajcs és Vének községek Önkormányzataival. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. május 20. 
 

3. A győrzámolyi anyakönyvezető megbízása a Vámosszabadiban felmerülő anyakönyvi ügyek 

intézésre 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

dr. Torma Viktória jegyző 
2012. óta a győrzámolyi anyakönyvvezető látja el az anyakönyvi ügyek intézését Vámosszabadiban, aki 
ezért külön díjazásban részesült. A Közös Hivatal megalakulása óta az anyakönyvvezetőnek megbízási díjat 
nem tudunk fizetni alkalmanként, ezért javasolok az illetményébe havi rendszerességgel pótlékot beépíteni, 
bruttó 6.000,-Ft összegben. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Anyakönyvvezetői pótlék megállapításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete havi bruttó 6.000,-Ft anyakönyvvezetői 
pótlékot állapít meg Pákozdi Ottóné anyakönyvvezető részére. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az anyakönyvvezető illetményének 
módosítása iránt intézkedjen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2013. június 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Anyakönyvvezetői pótlék megállapításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete havi bruttó 6.000,-Ft anyakönyvvezetői 
pótlékot állapít meg Pákozdi Ottóné anyakönyvvezető részére. 
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2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az anyakönyvvezető illetményének 
módosítása iránt intézkedjen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2013. június 30. 
 

4. HU-SK Kerékpárutak határok nélkül - az építés 1. fázisa tárgyú projekt műszaki ellenőrének 

megbízása 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
Beérkeztek az ajánlatok a kerékpárút építésének műszaki ellenőrzésére.  
 

Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
A Bizottság átnézte mindhárom beérkezett ajánlatot és azok közül a Nyék-Terv Bt. által adott ajánlatot 
tartja a legkedvezőbbnek. Javasolja, hogy a testület fogadja el az ajánlatot. 
 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 
Határozati javaslat 

Kerékpárút építés műszaki ellenőrének kiválasztása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a HUSK/1101/2.3.1/0302 
azonosítószámú, „Kerékpárutak határok nélkül - az építés 1. fázisa” elnevezésű beruházás műszaki 
ellenőrzésére beadott ajánlatokat és nyertes ajánlattevőként a Nyék Terv Mérnökiroda Bt-t hirdeti ki.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a Nyék Terv Mérnökiroda 
Bt-vel műszaki ellenőrzésre kössön megbízási szerződést és azt 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: 
 
104/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Kerékpárút építés műszaki ellenőrének kiválasztása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elbírálta a HUSK/1101/2.3.1/0302 
azonosítószámú, „Kerékpárutak határok nélkül - az építés 1. fázisa” elnevezésű beruházás műszaki 
ellenőrzésére beadott ajánlatokat és nyertes ajánlattevőként a Nyék Terv Mérnökiroda Bt-t hirdeti ki.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a Nyék Terv Mérnökiroda 
Bt-vel műszaki ellenőrzésre kössön megbízási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. Megállapodás a Pannon-Víz Zrt-vel 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Megállapodást kell kötni a Pannon-Víz Zrt-vel, mint az önkormányzati tulajdonú viziközmű 

üzemeltetőjével a viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján, ami kimondja, hogy az a víziközmű, 

vagy víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely 

felett - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba 

tartozik, 2013. január 1-jén az ellátásért felelős tulajdonába kerül. A tulajdonjog jelen törvény erejénél 
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fogva ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen, száll át. A 

megállapodás-tervezet kiküldésre került.  

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett, Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Megállapodás Pannon-Víz Zrt-vel önkormányzati tulajdonba adásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vámosszabadi 
ivóvízellátó rendszerhez és szennyvízelvezető rendszerhez kapcsolódó vagyon átadására vonatkozó 
„Megállapodást”, mely dokumentumot az előterjesztés szerinti tartalommal fogad el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a ”Megállapodást” 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: 
 
105/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Megállapodás Pannon-Víz Zrt-vel önkormányzati tulajdonba adásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vámosszabadi 
ivóvízellátó rendszerhez és szennyvízelvezető rendszerhez kapcsolódó vagyon átadására vonatkozó 
„Megállapodást”, mely dokumentumot az előterjesztés szerinti tartalommal fogad el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a ”Megállapodást” a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. Útjavítás Sárás II. területén 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
Elmondta, hogy szükséges lenne Sárás II. útjait murvázni, hogy járhatók legyenek. Megkereste Hoffer 
Gábor Sárás II.-ről, hogy ők megveszik a murvát, az Önkormányzatot pedig csak arra kérik, hogy 
rendezze el. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő 
Javasolom, hogy három kocsi murvát mi is vitessünk oda, az út karbantartási előirányzat terhére.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a költségvetésbe, az utak 
karbantartására tervezett előirányzat terhére, murva vásárlását és szétterítést a Sárás II. területén lévő 
önkormányzati tulajdonú utak járhatóvá tétele érdekében. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a megrendelés iránt a Képviselő-
testület nevében intézkedjen. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. december 31.   
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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106/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a költségvetésbe, az utak 
karbantartására tervezett előirányzat terhére, murva vásárlását és szétterítést a Sárás II. területén lévő 
önkormányzati tulajdonú utak járhatóvá tétele érdekében. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a megrendelés iránt a Képviselő-
testület nevében intézkedjen. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. december 31.   
 

7. Beszámoló az Önkormányzat I. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
Az előterjesztés a Képviselő-testület részére kiküldésre került. 
 
Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Az Önkormányzat 2013. év első negyedévének gazdálkodásáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. első negyedévének gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
8. A Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal megszűnése miatti előirányzat átcsoportosítás a 

Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
Az előterjesztés a Képviselő-testület részére kiküldésre került. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
A Polgármesteri Hivatal megszűnése miatti előirányzat-módosítást kell végrehajtani. A lényege az, hogy 
ami teljesült március 1-ig, az a Polgármester Hivatalnál marad, a maradvány, ami a Hivatal eredeti 
előirányzataként lett tervezve, a Közös Hivatal előirányzata lesz. Ez azt jelenti, hogy az eredeti 
előirányzatokat le kell csökkenteni a teljesítés szintjére. Az így létrejött előirányzat maradvány lesz a Közös 
Önkormányzati Hivatal előirányzatának egy része. A másik részt Győrzámoly Község Polgármesteri 
Hivatala ugyanilyen módon számított előirányzat-maradványa alkotja. Ennek összege Vámosszabadi 
esetében 12.129 ezer Ft. Ez előirányzat, és a megállapodás szerint csak annyit kell átutalni, amennyi 
ténylegesen elfogyott adott hónapban.  
 
Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja. 
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Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
A Polgármesteri Hivatal megszűnése miatti előirányzat módosításról és az előirányzat 
maradványnak a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe történő 
beépüléséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Polgármesteri 
Hivatal megszűnése miatti előirányzat módosítást, tudomásul veszi az előirányzat- maradvány 
Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe történő beépülését és a költségvetést 
jóváhagyja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

9. „Vámosszabadi” internetes alkalmazás okos telefonokra 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester  
Megkeresett bennünket egy okos telefonos alkalmazást kifejlesztő cég, mely „Vámosszabadi” alkalmazást 
készített. Innen a települési információk, többek között a honlap lenne elérhető. Kérdés az, hogy az 
Önkormányzat megrendelje-e ezt az alkalmazást, melynek költsége 4-500 ezer forint lenne egy évre. 
 
Méri Attila képviselő 
Szerintem a honlapról elérhetők a szükséges információk, így ezt nem látom szükségesnek. 
 
Alasztics Ervin képviselő 
Túlzottan is költségesnek gondolom. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
„Vámosszabadi alkalmazás” okos telefonokra 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a „Vámosszabadi” internetes 
alkalmazást, melyet okos telefonokra fejlesztettek ki. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a megrendelés iránt intézkedjen. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: azonnal   
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 0 fő igen szavazatával, 2 fő 
ellenszavazata (Alasztics Ervin és Méri Attila képviselők) és 4 fő tartózkodása (Kukorelli Norbert 
alpolgármester, Horváth Anita, Müller Sándor és Vámosi Elek Balázs képviselők) az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
109/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Határozati javaslat elutasítása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozati javaslatot elutasította. 
 
10. Gyermeknap támogatása 
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Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester  
Az Önkormányzat szervezésében megvalósuló Gyermeknapra 150 ezer Forint önkormányzati támogatást 
javasolok. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Önkormányzati gyermeknap támogatására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen megrendezésre kerülő 
„Gyermeknap rendezvényt” 150 ezer Forint összeggel támogatja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a támogatás felhasználása iránt 
intézkedjen és azt felügyelje. 
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: 
 
110/2013. (V. 9.) önkormányzati határozat 
Önkormányzati gyermeknap támogatására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen megrendezésre kerülő 
„Gyermeknap rendezvényt” 150 ezer Forint összeggel támogatja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert, hogy a támogatás felhasználása iránt 
intézkedjen és azt felügyelje. 
Felelős: Kukorelli Norbert alpolgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
 

Egyéb hozzászólások, észrevételek 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
Kaptunk árajánlatokat telefontársaságoktól a vezetékes telefonokra, de ezzel nem hiszem, hogy  
foglalkozni kellene, mert minimális, alig 1 Ft-os különbség van a díjakban. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevételének eleget tettünk és 
megküldtük a vagyonrendeletet, így az eljárást lezárták. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Az előző ülésen elhangzottak alapján kigyűjtöttük a bérleti díjakat és elküldtük a képviselőknek. 
 
Horváth Anita képviselő 
Az egyik szolgálati lakásért lényegesen kevesebb bérleti díjat fizetnek, pedig többen laknak ott és a 
komfortfokozat is ugyanolyan. Többen laknak ott, mint a szerződés megkötésekor. Biztosítást is kellene rá 
kötni, emiatt emelni kellene a bérleti díjat és az önkormányzat fizetné a biztosítást. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
A bérleti díjakat rendeletben kell megállapítani. 
 

Horváth Anita képviselő: 
A Sportbüfét nem biztos, hogy havi 50.000 Ft-ért ki fogjuk adni, működjön csak a mérkőzések alkalmával. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester: 
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Most már ki van adva a mérkőzések alkalmával 3.000,-Ft bérleti díj + rezsi összegért. A Kisalföldben is 
meg fog jelenni egy hirdetés. 
A szúnyoggyérítésre a napokban sor fog kerülni és a Magyar Turizmus Zrt-től is kapunk támogatást a 

későbbi szúnyoggyérítéshez. Három szúnyoggyérítés várható idén. A vis maior keretből is lehetne hozzá 

támogatást kérni. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 
Az iparterületi utakkal kapcsolatban nagyon nagy a felháborodás, azonnal tenni kell valamit. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Társulást kell létrehozni a csapadék elvezetésére, ha 50 % részt vállal, akkor a többieknek is kötelező, 
kényszertársulás.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő 
Akkora közművet építsünk meg, amekkora ahhoz kell, hogy az utat meg tudjuk építeni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző 
A létesítmény kivitelezéséhez vízjogi engedély szükséges, melyet a Környezetvédelmi Felügyelőség ad ki, 
igazgatási szolgáltatási díj ellenében, amely a viziközmű kapacitásához igazodik, ez nagyságrendileg 
200.000,-Ft. A közműfejlesztés költségének 90 %-át utána jogszabály alapján kivethetjük az ingatlanok 
tulajdonosaira. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
Ezután kérjünk ajánlatot cégektől a kivitelezésre. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő 
Az EH-SZER-es ügy is félben maradt. Nem tudták megmondani, hogy miért van külön tarifával 
számlázva. És a Halfesztivál időpontját is fixáljuk le a következő ülésen. 
 
Müller Sándor képviselő: 
A kerékpárúttal kapcsolatban Oross Sándor is szeretne kapni az árajánlat kérésből. Hozzunk létre egy 
olyan adatbázist, amelyben benne van, hogy ki mire tudna vállalkozni. 
 

 

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

testület ülését 20.45 órakor berekesztette.  

 
 

kmf. 

 

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


