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Községi Önkormányzat 

V á m o s s z a b a d i 

 

J E G YZ Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. október 17-én (szerdán) tartott        

rendkívüli testületi üléséről  

 

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

 

A testületi ülés időben: 18.00 – 18.15.00-ig tart. 

 

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

 

Alasztics Ervin alpolgármester 

Horváth Anita képviselő 

Kukorelli Norbert   képviselő 

Méri Attila  képviselő 

Müller Sándor képviselő 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

mindösszesen 6 fő  

 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal, jegyzőkönyvvezetőként: 

  Dr. Szabó Eszter       jegyző 

 

 

 

Alasztics Ervin alpolgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyzőt. A testület ülését 18.00 órakor megnyitja. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Ismerteti a rendkívüli testületi 

ülés egyetlen napirendjét: A járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás aláírására 

való felhatalmazásról, melyet javasol elfogadni. A képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadja a napirendet. 

 

1.) N a p i r e n d – A járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás aláírására 

való felhatalmazásról. Előadó: Alasztics Ervin alpolgármester 

 

Alasztics Ervin alpolgármester: 

A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírása ahhoz, hogy a korábban az 

önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgyak, illetve státus átkerüljön a járáshoz. A nyár 

folyamán a Hivatalokban felmérték a személyi és tárgyi feltételeket, majd azok adatai alapján 

minden önkormányzattal megkötik a megállapodásokat. Esetünkben a járáshoz fog kerülni 

egy üres státus, valamint az ahhoz köthető bútorzat: asztal, szék szekrény, illetve számítógép. 

Ennek az átadásáról szóló megállapodást e hét péntekén köti meg önkormányzatunk a 

kormányhivatal vezetőjével. Kérem a testületet, hatalmazzon fel ennek megkötésére. 
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A képviselő-testület a jogszabályból eredő kötelezettséget tudomásul vette. 

 

 

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő határozatot: 

 

 

102/2012. (X.09.) önkormányzati határozat 
A járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodás aláírására való felhatalmazásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

felhatalmazza Alasztics Ervin alpolgármester urat arra, hogy a járási hivatal kialakítására 

vonatkozó megállapodást a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal aláírja. A 

megállapodás alapján a járási hivatal részére átadásra kerül a határozat mellékletében 

feltüntetettek szerinti státus, illetve tárgyi eszközök. 

Határidő: 2012. Október 31. 

Felelős: Alasztics Ervin alpolgármester 

 

 

 

Más tárgy és hozzászólás nem lévén a képviselő-testületi ülésen, a polgármester megköszöni a 

képviselők megjelenését és közreműködésüket, és a képviselő-testület ülését 18.15 perckor 

bezárja.  

 

k.m.f. 

 

 

 

      Alasztics Ervin                 Dr. Szabó Eszter  

                           Alpolgármester                     Jegyző   

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles.  

………………………… 

         Képviselő 


