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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. június 19-én (szerdán) 19 órakor tartott 

rendkívüli üléséről  
 

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

A testületi ülés időben: 19.00-tól 21.30-ig tart. 
 

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

Réti Csaba   polgármester 
Kukorelli Norbert  alpolgármester 
Alasztics Ervin                       képviselő 
Müller Sándor   képviselő 
Vámosi Elek Balázs  képviselő 
                                        mindösszesen: 5 fő 
 
Távolmaradását jelezte:  Horváth Anita képviselő 
    Méri Attila képviselő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
 
Jelen van továbbá: 
Lakosság részéről kb. 30 fő    

 

Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Kukorelli Norbert 

alpolgármestert kijelölte. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melynek kérte az 

elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározásáról 

1. A Belügyminiszter bejelentése nyomán, miszerint Vámosszabadi Község külterületén befogadó 
állomás létesül, a kialakult helyzet elemzése, és a lehetséges lépések meghatározása; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2013. (VI. 18.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározásáról 

1. A Belügyminiszter bejelentése nyomán, miszerint Vámosszabadi Község külterületén befogadó 
állomás létesül, a kialakult helyzet elemzése, és a lehetséges lépések meghatározása; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 
 

1. Napirendi pont: A Belügyminiszter bejelentése nyomán, miszerint Vámosszabadi Község 
külterületén befogadó állomás létesül, a kialakult helyzet elemzése, és a lehetséges lépések 
meghatározása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester: A mai napon felvette a kapcsolatot az HM ingatlanértékesítési részlegével, 

ahol megtudta, hogy az összes dokumentáció átadásra került az MNV Zrt. részére. Érdeklődött az MNV 

Zrt. regionális kirendeltségen, ahol megtudta, hogy ilyet az MNV Zrt. nem kapott, valószínűleg azért, mert 

azt egyenesen a HM a BM-nek adta át és a Belügyminisztérium más irányba indult, nem az értékesítés 

irányába, hanem az ingatlan más irányú hasznosításra. Azt is megtudta egy ügyvédtől, hogy Kormány 

határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. Az ügyvéd azt tanácsolta, hogy legyenek minél hangosabbak, 

azért, hogy minél többen figyeljenek rájuk. akár menjenek el a polgári engedetlenség irányába. A polgári 

engedetlenség lehet gördülő akció, illetve egy-egy tiltakozó esemény. Fontos eszköz lehet a média is, de az 

sosem fogja kiharcolni azt, hogy itt ne legyen befogadó állomás. A Belügyminiszter bejelentette, hogy 

Vámosszabadin befogadó állomás létesül, de erről még Kormány határozat nem született. E miatt meg kell 

határozni azokat a lépéseket, amiket meg kell tenni az Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy a 

tervezett létesítmény ne valósuljon meg. Ehhez kellenek ötletek, javaslatok, vélemények. Ezt fogalmazta 

meg Müller Sándor képviselő is a levelében. 

Müller Sándor képviselő szerint az Önkormányzatnak a jogi kereteken belül kell maradnia, olyat nem 

tehetnek, ami sérti a jogot, de a háttérből támogatniuk kell a civileket. Akciótervet kell létrehozni az 

Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy mit tegyenek azért, hogy a létesítmény ne valósuljon meg. A 

félelemre nem lehet alapozni, de a gazdasági hatásokra igen. Gondol itt a munkahelyteremtésre. Itt pont 

egy ilyen esettel állnak szemben, hiszen egy konkrét vállalkozás elgondolkodott azon, hogy ide települjön-

e. A másik dolog az ingatlanok értékének a csökkenése, ez mekkora gazdasági vesztséget jelent ebben a 

régióban. Ehhez keresne szakértőket. A környező polgármestereket, országgyűlési képviselőket is meg kell 

keresni, hátha abból a fórumból is születik valamilyen megoldás. Az itteni nagyvállalatok vezetői itt a 

faluban, illetve Győrben itt, Vámosszabadi közelében laknak, ezek a vezetők, többek között az AUDI 

egyik vezető is, közel állnak a Kormányhoz, őket is rá lehetne bírni arra, hogy nyújtsanak segítségét és 

próbáljanak nyomást gyakorolni az illetékesekre. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy amikor szó volt az épület megvásárlási lehetőségéről, akkor is 

felvették a kapcsolatot az AUDI vezetőségével, és akkor a kommunikációs vezető azt mondta, hogy az 

AUDI a munkavállalói szociális helyzetével nem foglalkozik, autókat és motorokat gyárt. Viszont ez egy 

sokkal súlyosabb helyzet, és talán az AUDI is máshogy vélekedik. 

Csuka János helyi lakos egyetért azzal, hogy az Önkormányzatnak a jogi kereteken belül kell maradni. 

Szerinte fel kell venni az összes önkormányzattal a kapcsolatot, ahol menekülttábor van, és közös 

demonstrációt kell szervezni Budapestre és országos ügyet kell ebből csinálni. Nem volt hatástanulmány, 
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nem vették fel a kapcsolatot a közösséggel. Az életminőség romlására vezető magatartás bűncselekmény, a 

közérzet romlását viszont nem lehet megoldani rendőrökkel, csak fokozni lehet. Azért jött ebbe a faluba, 

mert itt normális közösséget talált. Azt mondta a miniszterelnök a gáton, hogy az emberi élet és a 

vagyonvédelem érdekében nem számít a pénz. Keressenek más helyet a menekülteknek. Akár csak egy 

bűncselekmény vagy haláleset történik a faluban, már az is elviselhetetlenül sok. Senki nem lehet 

Vámosszabadin a rendőrségi statisztika anyaga. A Kormány feladata lenne több helyet keresni, felmérni, 

hogy mennyibe kerül azoknak a felújítása.   

Müllerné Kovács Erika helyi lakos szerint hetek óta felújítások vannak az épületben. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy ma tudta meg, hogy a Bevándorlási Hivatalnak hetek óta az a 

feladata, hogy a személyi és tárgyi feltételeket megteremtse. 

Alasztics József helyi lakos szerint ez már el volt döntve régen, mert tegnap azt mondta Kovács Gyula, 

hogy már készülnek a miniszteri rendeletek. A rendőrök meg bármit ígérnek, addig nem csinálhatnak 

semmit, amíg valami nem történik. Arra nem hivatkozhatnak, hogy a létesítmény munkahelyeket teremt, 

mivel az ország más részein nagyobb szükség van munkahelyekre, például Devecser környékén is van egy 

elhagyatott létesítmény. Vigyék oda, ahol nagyobb szükség van munkahelyekre. A médiával pedig nagyon 

kell vigyázni, mert a rádióban az hangzott el, hogy a menekülttábor semmiféle veszélyforrást nem jelent, 

de Vámosszabadi mégis tiltakozik ellene, és még egy bekiabálást sem vágtak be. 

Tóth Géza helyi lakos szerint két lehetőség van. Az egyik a civil szervezet létrehozása, a másik jogi út, 

egy pertársaság létrehozása. Beszélt ügyvéddel, aki vállalná az ügyet. 

Csuka János helyi lakos szerint az érintett településekkel fel kell venni a kapcsolatot. 

Réti Csaba polgármester szerint Győrt megkereshetik, mert tegnap az egyik képviselő kifejtette a 

közmeghallgatáson az álláspontját.  

Müllerné Kovács Erika helyi lakos nem személyeskedni akar, de szerinte a polgármester úr egy 

tollvonással engedélyezte az államnak, hogy csináljon az épülettel azt, amit akar. Innentől kezdve mit 

gondolnak? Az állam hasznosítani akarja az épületet.  

Csuka János helyi lakos szerint nem volt hatástanulmány. 

Egyik megszólaló szerint tegnap elhangzott, hogy a Bevándorlási Hivatal javasolta az épületet erre a célra 

az államnak. 

Csuka János helyi lakos szerint, ha most ekkora a közfelháborodás, akkor vissza kellene vonniuk ezt a 

javaslatot. 

Müller Sándor képviselő szerint a szombati akciót kell olyan méretűre szervezni, hogy az felkeltse a 

média érdeklődését. 

Vámosi Elek Balázs képviselő javasolja az országgyűlési képviselőkkel történő kapcsolatfelvételt, 

politikai oldaltól függetlenül. Ez egy gond, amit a Kormányzat kipipál, nem néznek semmilyen hatást, amit 

erre a régióra gyakorol. 

Alasztics Ervin képviselő szerint minden határozat megtámadható, még a Kormány határozat is. Első 

lépésként szerinte is kell egy megfelelő jogi képviselőt találni. Egyrészt támogathatná a civileket, hogy 

nehogy olyan dologba szaladjanak bele, ami nem megfelelő, másrészt keresné a lehetőségeket az 

Önkormányzat számára. 
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Müller Sándor képviselő javasolja, hogy ne a Belügyminisztériumnál intézkedjenek, mert az hozott egy 

döntést. Nekik taktikailag az lenne a jó megoldás, ha a Kormányon belül lenne szembenállás, mivel a 

Nemzetgazdasági Minisztériumnak nem lehet érdeke, hogy lerombolják a környék gazdaságát. El kellene 

indulni tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, mert azt a tárcát kell támadniuk, ami a Kormányon 

belül ellenérdekelt lehet. 

Ambrus Gellért helyi lakos szerint határsértők jönnek a régióba, itt lesznek Győr mellett, akik a 

városban fognak kóborolni. Ha ezt meg lehet értetni a győri polgármesterrel és az AUDI-val, akkor el 

lehet azt érni, hogy ne legyen itt a tábor. 

Egy hozzászóló szerint az ÁRKÁD vezetőségét is meg lehetne keresni, esetleg fizetős hirdetést feladni, 

amiben leírják, hogy miről lenne szó. A rendőrkapitányságot is meg lehetne keresni, hogy a 14-es főúton 

hogyan fognak közlekedni. 

Csuka János helyi lakos szerint a környező településeket is meg kell keresni, és országos szinten is fel 

kell venni a kapcsolatot az ilyen településekkel. A lakosságnak is kockázat, ha a menekültek gyalog mennek 

a 14-es főút mellett a menekültek. Esetleg még a környező Szlovák településekkel is fel lehetne venni a 

kapcsolatot.  

dr. Torma Viktória jegyző szerint azt is meg kell vizsgálni, hogy a menekültek ellátása nem ró-e 

aránytalan terhet a települési önkormányzatra, hiszen nem nagyvárosról van szó, ahol más 

intézményrendszert kell működtetni a jogszabályok szerint, mint egy községben. Jelenleg itt az óvoda teljes 

kapacitáskihasználtsággal működik, így felmerül a kérdés, hogy a kiskorú menekülteket hova tudják 

elhelyezni, illetve ez melyik intézménynek lesz a feladata. Ez a feladat további adminisztrációs terhet is 

róhat adott esetben a települési önkormányzatra, mert a normatívákat le kell hívni, el kell számolni. 

Müller Sándor képviselő javasolja, hogy látogassák meg a két legközelebbi ilyen települést és vegyék fel a 

kapcsolatot a képviselőkkel, nézzék meg, hogy ott hogyan működnek ezek a dolgok.  

Egy hozzászóló megkérdezte, hogy mit kell azért tenni, hogy a tábor zárt legyen. 

Réti Csaba polgármester szerint a menekültek egy csoportját nyitott táborban helyezik el. 

Alasztics Ervin képviselő szerint, aki nem sértette meg a magyar jogot, az nyitott táborba kerül.   

Müller Sándor képviselő egyeztetett Pintér-Péntek Imre győri képviselővel, aki az AUDI 

kommunikációs igazgatójával felvette a kapcsolatot, és azt kéri, hogy pontosan tájékoztassák arról, hogy 

mit terveznek Vámosszabadira és mik a más városokban szerzett tapasztalatok. Ezt az anyagot el kell 

juttatni Lőre Péter úrnak.  

Rogács Csaba helyi lakos megkérdezte, hogy a forgalomlassító demonstrációt nem lehet-e hétköznapra 

megkérni, mert akkor talán az AUDI is felfigyelne, mert 3 ezer ember jár itt naponta dolgozni a 14-esen. 

Talán felfigyelnének arra, hogy az emberek nem érnek be dolgozni. 

Réti Csaba polgármester szerint ennek nincs akadálya, ezt így kell kérni a rendőrségen. 

Müller Sándor képviselő szerint minél gyorsabban ki kell mutatni, hogy mekkora értéket veszítenek az 

itteni ingatlanok, és milyen lehet a gazdasági hatása annak, ha a tábor megnyílik, akár adóbevétel kiesés, 

akár meg nem valósuló munkahelyek esetében. 

Alasztics Ervin képviselő arra kéri a civileket, hogy írjanak egy levelet az ombudsmannak arról, hogy 

emberek életét alapvetően befolyásoló döntés született, hatástanulmány nélkül. Úgy hoztak döntést, hogy 



5 

 

nem járták körül a dolgot, így sérültek az állampolgári jogok. Ezt lehet, hogy valamelyik képviselő is 

felkapja, ha erről az ombudsman felszólal. Érzelmi alapon nem lehet tiltakozni, kizárólag úgy, ha arra 

hivatkoznak, hogy szakmaiatlan döntés született, mert nem vizsgálták meg az itteni, konkrét helyzetet. 

Müller Sándor képviselő szerint a civileknek kreatívnak kell lenni, mert csak azt kapja fel a sajtó. Például 

kiírhatnák minden házra, hogy eladó. Vagy beöltözhetnének menekültnek és végigmehetnének Győrön 

olyan táblával, hogy rátok is ez vár. Látványos, megdöbbentő dolgokat lehet produkálni. 

Csuka János helyi lakos szerint a falu lakossága kiköltözhetne a futballpályára egy sátorba, és 

meghívhatnák a sajtót. 

Tóth Géza helyi lakos szerint mindenképp kell egy jogász is, ő már felvette a kapcsolatot valakivel, akit 

meg lehetne ez ügyben keresni. A civilek biztos, hogy megkeresik. 

Kukorelli Norbert alpolgármester szerint feladhatnának valami országos lapban hirdetést, hogy jogi 

képviselőt keresnek. 

Réti Csaba polgármester szerint akár a szomszéd településekkel együtt lehetne ezt megtenni. 

Kovácsné Müller Erika helyi lakos szerint a környékbeli polgármestereket meg kellene hívni ebben a 

témában. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy erre már gondolt. 

Müller Sándor képviselő szerint az országgyűlési képviselőket is meg kell hívni erre a fórumra. 

Csuka Jánosné helyi lakos szerint üres felületeket ki kellene plakátolni. Gondol itt a szigetközi út sarkán 

lévő autókereskedésre. Mindezt figyelemfelkeltés céljából. 

Hordós Tamás helyi lakos szerint a kommunikációból az kell, hogy lejöjjön, hogy ők nem a menekültek 

ellen vannak, hanem a létesítmény ilyen módon történő elhelyezése ellen.   

Tóth Géza helyi lakos szerint civil szervezetként lehet, hogy több lenne a lehetőségük. 

Réti Csaba polgármester javasolja, hogy tekintsék át a Faluépítő Közösség Alapszabályát, mert 

könnyebb egy működő szervezetét módosítani, mint egy újat létrehozni. 

Egy hozzászóló szerint a honlapon jó lenne egy eseménynaplót létrehozni, amiből tájékozódni lehet az 

eseményekről. 

Müller Sándor képviselő szerint ha az AUDI felismeri, hogy veszély fenyegeti, akkor fel fogja venni a 

Kapcsolatot a Kormánnyal. Ezért kell nekik megírni, összefoglalva a többi városban történt eseményeket. 

Fel kell venni a kapcsolatot a többi önkormányzattal, ahol ilyen intézmények működnek, mert a 

tapasztalatokat össze kell gyűjteni. 

Réti Csaba polgármester összefoglalva a mai napon elhangzottakat, elmondja, hogy levelet írnak az 

AUDInak, arról, hogy mit terveznek Vámosszabadira és mik a menekülttáborok tapasztalatai más 

városban. Megkeresik a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, hogy a kiskorú menekültek óvodai és 

iskolai ellátásáról melyik települési önkormányzat köteles gondoskodni. Hatástanulmány elkészítése 

céljából megkeresik az egyetemen Rechnitzer Jánost, és megkérdezik, hogy vállalja-e vagy az egyetemen 

tudják-e vállalni ennek az elkészítését. Értékbecslőt is megkereshetnek, illetve utána nézhetnek annak, 

hogy hol vannak elhagyott honvédségi szállások. Ügyvéd tekintetében feladnak országos napilapban 
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hirdetést, és talán reménykedhetnek abban, hogy valaki – akár térítésmentesen – vállalja az ügyet. A 

környező települések vezetőit, képviselőit megkeresik, hogy hétfőre közös fórumra várják őket. Az 

útlezárást hétköznapra is kezdeményezik. A civilek vállalták, hogy levelet írnak az ombudsmannak. Holnap 

felveszik a kapcsolatot Bicskével, és a többi településsel, ahol menekülttábor működik. 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy megkeresték a Magyar Nemzettől, hogy szombaton a 

debreceni menekülttáborról lesz írás, esetleg az mellé tehetnék a hirdetést, úgy hatásosabb lenne. 

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 

ülését 21.30 órakor berekesztette.  

 
 

Kmf. 

 

  

     Réti Csaba                                                                                               dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
Kukorelli Norbert                        
 alpolgármester  


