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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. szeptember 26-án (csütörtökön) 18 órakor tartott 

nyilvános üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 19.45-ig tart. 
 

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

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

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
   
Lakosság részéről 1 fő érdeklődő. 

Kukorelli Norbert alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint 

Vámosi Elek Balázs képviselőt kijelölte. Elmondta, hogy polgármester úr megbetegedett, ezért az ülést ő 

vezeti. Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyből három zárt ülésre tartozik. 

Vámosi Elek Balázs képviselő ügyrendi javaslattal szeretne élni. Polgármester urat szerették volna 

meghallgatni arról, hogy az elmúlt Képviselő-testületi ülésen felvetett ügyekben milyen lépéseket tett. 

Kukorelli Norbert alpolgármester megkérdezte, hogy melyik ügyekről lenne szó, mert Polgármester Úr 

felsorolt néhány dolgot, amikről az egyebekben lesz is szó, hogy melyik munka milyen fázisban van. 

Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy a következőkről szeretne hallani: médiafelügyelet, 

iparterületi út, közmű, kerékpárút, eső vízelvezető-szikkasztóárok, horgásztó-szerződés, közvilágítás-



2 

 

korszerűsítés, kamerarendszer, civil levél, közmunka-program. Ez mind feladat, de nem tudnak egyikről 

sem. 

Kukorelli Norbert alpolgármester szerint az egyebekben van egy-egy mondat mindegyik témához. 

Kérte, hogy fogadják el a napirendi pontokat. 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2013. első félévének gazdálkodásáról 
2. A közterület-használat szabályairól szóló 9/2008. (IX. 11.) önkormányzati rendelet módosítása 
filmforgatás célú közterület használat szabályozása érdekében 
3. Az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
4. Döntés a települési értéktárról 
5. A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának jóváhagyása 
6. 0275/30., 0273 és 0271. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok átereszes csatlakozás beomlás miatti 
újraépítése, és a 0273. hrsz-ú önkormányzati árokban lévő fák kitermelése 
7. Egyéb kérdések megtárgyalása 
Zárt ülés 
1. 368/24. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által jogtalanul használt 368/23. és 369/1. hrsz-ú, önkormányzati 
tulajdonú úttal kapcsolatos kérdés megtárgyalása 
2. 0266. hrsz-ú tó megjelölésű ingatlan térítésmentes bérleti jogviszonyának felülvizsgálata 
3. 221/85. hrsz. ingatlan vonatkozásában a visszavásárlási jog gyakorlásának meghatározása 
4. Segélyezések 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
165/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2013. első félévének gazdálkodásáról 
2. A közterület-használat szabályairól szóló 9/2008. (IX. 11.) önkormányzati rendelet módosítása 
filmforgatás célú közterület használat szabályozása érdekében 
3. Az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
4. Döntés a települési értéktárról 
5. A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának jóváhagyása 
6. 0275/30., 0273 és 0271. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok átereszes csatlakozás beomlás miatti 
újraépítése, és a 0273. hrsz-ú önkormányzati árokban lévő fák kitermelése 
7. Egyéb kérdések megtárgyalása 
Zárt ülés 
1. 368/24. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa által jogtalanul használt 368/23. és 369/1. hrsz-ú, önkormányzati 
tulajdonú úttal kapcsolatos kérdés megtárgyalása 
2. 0266. hrsz-ú tó megjelölésű ingatlan térítésmentes bérleti jogviszonyának felülvizsgálata 
3. 221/85. hrsz. ingatlan vonatkozásában a visszavásárlási jog gyakorlásának meghatározása 
4. Segélyezések 

 

1. Napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2013. első félévének 

gazdálkodásáról 

  
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
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Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy látszik a sok munka, de egy dolog miatt nem tudja 

elfogadni, ugyanis formailag nem megfelelő. Van egy kb. 8-10 éves megállapodás arról, hogy milyen 

formában kérik ezeket a beszámolókat. Ahhoz, hogy ebben a rendszerben kezelni tudják, át kell dolgozni. 

dr. Torma Viktória jegyző akkor jövő hétre elkészítik a megállapodás szerinti formát is természetesen, és 

kiküldik minden képviselőnek. 

Vámosi Elek Balázs képviselő megkérdezte, hogy az adóbevallásokkal mi a helyzet, leginkább az elmúlt 

évek érdekelnék. 

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az adó program egységes adatként kezeli az előző évek 

tartozásait, de természetesen ki tudják mutatni azt, hogy a hátralékból mennyi vonatkozik az előző évekre. 

Át fogja küldeni, hogy melyik években mennyi a be nem hajtott adó, és abból mennyit hajtottak be idén. 

Egyébként év elején készült erről előterjesztés formájában egy kimutatás, amit azonnal elő is keres. 

Vámosi Elek Balázs képviselő elmondja, hogy tavaly ilyenkor 37 millió forint volt a tartozás a 2008-

2011-es elmaradásokból. Viszonylag szűk kört tett ki az elmaradók köre. Jelentős csökkenés mutatkozik a 

gépjárműadó bevételekben, ennek tudni lehet az okát? 

dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a beszedett gépjárműadó 60%-át tovább kell utalni a 

költségvetés felé, ebből csak 40% marad az Önkormányzatnál. Valóban 1 millió forinttal elmarad a 

teljesítés a fél évre tervezett bevételtől. Március 11-én az összes hátralék 26.921.000 Ft volt, de meg tudják 

nézni, hogy ez most hogyan áll.  

Vámosi Elek Balázs képviselő a pénzügyi bizottsággal át kívánta nézni, hogyan alakul ez a dolog, hiszen 

úgyis aktuális. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy látni fogják, mert a hátralékok fel vannak tüntetve. Október 

15-ig megküldik a kért adatokat a Képviselő-testület részére, a költségvetési rendelet szerkezetében 

elkészített beszámolóval együtt. 

Kukorelli Norbert alpolgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra, 

azzal a kiegészítéssel, hogy október 15-ig a megbeszéltek szerint megküldik a kért adatokat.  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
166/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
A 2013. I. félév gazdálkodásának elfogadásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013. év 
első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrzámolyi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta. 
Felelős: Réti Csaba polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont: A közterület-használat szabályairól szóló 9/2008. (IX. 11.) önkormányzati 

rendelet módosítása filmforgatás célú közterület használat szabályozása érdekében 

 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat.  
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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 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (X. 4.) önkormányzati 
rendelete a közterület-használat szabályairól szóló 9/2008. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának értékelése 

 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat.  
 
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 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
167/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról               

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2012. évi 

átfogó értékelést az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az átfogó értékelésben foglaltakról 

tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalát. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont: Döntés a települési értéktárról 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy ha 
létrehozzák az értéktárat, akkor egy bizottságot kell létrehozni, aminek tagjai szakértők. Természetesen, 
ha most nem hoznak létre települési értéktárat, akkor a későbbiekben bármikor megtehetik. Jelenleg 
nincs olyan, ami indokolná az értéktár létrehozását. 

 
Tekintve, hogy további 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 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
168/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Települési értéktár létrehozásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a települési értéktár létrehozására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 1. A Képviselő-testület a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, 
és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 
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vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának 
lehetőségével.  

 2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Közgyűlés elnökét.  

 Felelős: Réti Csaba polgármester 
 Határidő: azonnal             

 

5. Napirendi pont: A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának 

jóváhagyása 

 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat, és az abban szereplő 

határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
169/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának 
jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának a Társulási Tanács 13/2013. (VIII. 27.) számú határozattal 
elfogadott módosítását elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítás elfogadásáról a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a módosított Alapító Okiratot írja 
alá. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 
„Felhatalmazó levél” aláírására azzal, hogy a Társulási Tanács részére ez a dokumentum akkor kerül 
megküldésre, amikor a Társulási Tanács az Önkormányzat fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az 
Önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatát az 
Önkormányzat részére megküldte. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2013. szeptember 30.; 3. pont esetében: az Alapító Okirat 
módosításának a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tag 
önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap; a 4. pont esetében: a Társulási Tanács beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó határozatának az Önkormányzat általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon 
belül 
 

6. napirendi pont: A 0275/30., 0273 és 0271. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok átereszes 

csatlakozás beomlás miatti újraépítése, és a 0273. hrsz-ú önkormányzati árokban lévő fák 

kitermelése 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy kérelem érkezett Szigeti úrtól, amihez a polgármester 

úr annyit mondott, hogy a szóban forgó áteresz kijavítása a Mosonmagyaróvári Vízitársulat feladata lenne. 

A polgármester úr megkereste a Társulást ezzel kapcsolatban, és azt a választ kapta, hogy nekik erre most 

nincs pénzük. Viszont az a kérésük, hogy kárpótlás fejében az Önkormányzat javíttassa ki az átereszt. Az 

áteresz kijavítására Lukácsi Ákost bíznánk meg.  
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Alasztics Ervin képviselő szerint az ígért kárpótlásról feltétlenül készüljön szerződés, amiben kössenek 

ki határidőt. A munkadíjat is ki kell kalkulálni. Mennyi haladékot kértek, azt lehet tudni? 

Kukorelli Norbert alpolgármester szerint erről konkrétan nem volt szó. De szerinte a jövő évben, 

mindenképpen fizetniük kellene. A napirend másik része önkormányzati területen (árokban) lévő 

fakivágásról szól. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármester úr szerint ki kell vágni a fákat, és szociális 

célokra fel lehet használni. 

Alasztics Ervin képviselő kérte, hogy készüljenek fényképek és Szigeti úr is írja alá, hogy hozzájárul a 

fakivágáshoz. 

Kukorelli Norbert alpolgármester azt javasolja, hogy kössenek szerződést a Vízitársulattal az áteresz 

kijavításának megfinanszírozásáról, illetve tartsanak helyszíni szemlét és ott határozzák meg, hogy melyik 

fát vágják ki. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Áteresz kijavításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0275/30., 0273. és 
0271. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok átereszes csatlakozásának kijavítása érdekében szerződést köt a 
Mosonmagyaróvári Vízitársulattal arról, hogy az átereszt - beomlás miatt - saját költségen kijavítja, és ezen 
költségeket a Vízitársulat legfeljebb a szerződéskötéstől számított egy év alatt ellentételezi az 
Önkormányzat számára. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy kössön szerződést a Mosonmagyaróvári 
Vízitársulattal és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. október 31. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
170/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Áteresz kijavításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0275/30., 0273. és 
0271. hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok átereszes csatlakozásának kijavítása érdekében szerződést köt a 
Mosonmagyaróvári Vízitársulattal arról, hogy az átereszt - beomlás miatt - saját költségen kijavítja, és ezen 
költségeket a Vízitársulat legfeljebb a szerződéskötéstől számított egy év alatt ellentételezi az 
Önkormányzat számára. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy kössön szerződést a Mosonmagyaróvári 
Vízitársulattal és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. október 31. 
 

7. napirendi pont: Egyéb kérdések megtárgyalása 
 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

1. Pályázat működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy múlt héten a polgármester úr kiküldte a tájékoztatót arról, 

hogy az óvónők bére mennyivel emelkedett 2013. szeptember elsejétől. Akkor még azt nem lehetett tudni, 
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hogy ezt miből fogják finanszírozni, de ezzel kapcsolatban tájékoztatást kaptak a Kincstártól, hogy az 

októberi normatívával már utalni fogják a béremelés fedezetét. Most sem finanszírozza a normatíva az 

óvónők bérét teljes egészében, de az jó, hogy nem csak önkormányzati forrásból kell az emelést 

kigazdálkodni. Október végén, november elején már látni fogják, hogy mennyivel támogatják az emelést, 

és erről tájékoztatatást ad majd. Egy pályázati lehetőségről tájékoztatja a Képviselő-testületet, ami a 

működőképesség megőrzését szolgálja. Korábban ilyen volt az ÖNHIKI pályázat. A lényege, hogy ki kell 

tölteni egy pályázati adatlapot rengeteg pénzügyi adattal, illetve szöveges elemzést, indokolást is kell 

készíteni. Ennek alapján vagy kapnak pénzt vagy nem, de ha nem nyújtják be a pályázatot, akkor biztos, 

hogy nem kapnak. A benyújtással viszont esély lehet a támogatásra. Kéri, hogy a Képviselő-testület 

támogassa a pályázat benyújtását. 

Kukorelli Norbert alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Az Önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
benyújtásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei 

önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
171/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Az Önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 
benyújtásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei 

önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
2. Óvoda melletti fák kivágása 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy az óvoda melletti fákat ki kell vágni, mert a falevél 

mindig belehullik a csatornába és emiatt az eldugul. Kisebb díszfával, vagy tujával lehetne pótolni. A 

munkára mindenképpen szakembert kell hívni. 

Horváth Anita képviselő szerint a Környezetvédelmi Bizottság keretéből meg lehetne finanszírozni a 

felmerült költségeket is.  

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

Óvoda melletti fák kivágásáról 
1.Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kivágatja az Óvoda 
melletti fákat és helyette kisebb fákat, tujákat telepít. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a munka megrendelésére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
172/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Óvoda melletti fák kivágásáról 
1.Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kivágatja az Óvoda 
melletti fákat és helyette kisebb fákat, tujákat telepít. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a munka megrendelésére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
3. „HU-SK” Kerékpárút építés kapcsán felmerült teendőkről  

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a kerékpárút közvilágításának szerződése már csak 

egy dolgon múlik. Kell készíttetni egy közvilágítási naptárat, ha ez megvan, akkor megkezdődhet a 

közvilágítás kiépítése. 

Vámosi Elek Balázs képviselő megkérdezte, hogy az idénre mi a terv a kerékpárúttal kapcsolatban. 

Kukorelli Norbert alpolgármester tájékoztatta, hogy úgy kell átadni a területet a kivitelezőnek (Lang-

Szolg Kft.), hogy az közlekedhető, járható legyen.  

4. Megsérült buszmegállóval kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy plexivel lesz pótolva, az Önkormányzat kifizeti és a 

Kisalföld Volán biztosítása megtéríti. Hétfőn lesz meg a javítás. Kár tehát nem származik belőle. 

5. Kérelem közterület használatra 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a Sári Csárda a Halfesztiválra támogatásképpen 

felajánlott 2 × 10.000 Ft étkezési jegyet. Az a kérésük, hogy 3 m2 felületű hirdetőtáblájukat kihelyezhessék 

a faluban, a 14-es főút mellett. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a közterület használati rendelet szerint a mozgatható 

reklámfelületnek 10.000 Ft/év a közterület használati díja. Véleménye szerint a főút melletti kihelyezéshez 

a közútkezelőtől engedélyt kell kérni.  

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint szerezze be a kérelmező a szükséges engedélyeket. 
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Müller Sándor képviselő szerint az engedélybe kell lefektetni, hogy az Önkormányzat csak a területet 

biztosítja, az engedélyeket pedig neki kell beszerezni. 

Kukorelli Norbert alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Közterület használati engedélyről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 31. napjáig közterület 
használati engedélyt ad az Euro-Óvár Sped Kft-nek, hogy a Sári Csárdát hirdető, mozgatható 
reklámfelületét közterületre kihelyezze azzal, hogy a kihelyezést biztosító további engedélyek beszerzése a 
kérelmező kötelezettsége.  
2. A Közterület-használati engedélyt a polgármester foglalja alakszerű határozatba és közli a kérelmezővel.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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: 
 
173/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Közterület használati engedélyről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 31. napjáig közterület 
használati engedélyt ad az Euro-Óvár Sped Kft-nek, hogy a Sári Csárdát hirdető, mozgatható 
reklámfelületét közterületre kihelyezze azzal, hogy a kihelyezést biztosító további engedélyek beszerzése a 
kérelmező kötelezettsége.  
2. A Közterület-használati engedélyt a polgármester foglalja alakszerű határozatba és közli a kérelmezővel.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Anita képviselő elmondta, hogy több esetben is panasz érkezett, hogy a kutyák közterületen 

vannak.  

dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy kinek a kutyájáról van szó.  

Horváth Anita képviselő tájékoztatta. Ezek közül egyik sem kistestű és mindegyik támad. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy ez szabálysértésnek minősül, ami viszont már nem jegyzői 

hatáskör, ezért javasolta a polgármester úrnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a körzeti megbízottal. Úgy 

tudja, hogy szólt is neki. De természetesen az érintetteknek küldeni fognak figyelmeztető levelet. 

Horváth Anita képviselő elmondta, hogy azt kérdezték tőle, hogy a polgármester úr megígérte, hogy 

augusztus 1-ig kicserélik a közvilágítási égőket. Most szeptember 26-a van, de nem cserélik és jön a tél. 

Erről mit lehet tudni? 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a Vill-Korr-ral megvan szerződés-tervezet a 

karbantartásra, csak elírták a szerződő fél nevét, ezt javítani kell, különben a szerződés él.  

Horváth Anita képviselő kijelentette, hogy a közfoglalkoztatást érintően rá ne hivatkozzon a 

polgármester úr, mert ő csak egy képviselő. A polgármester úrnak kellett kiválasztani, hogy ki legyen 

foglalkoztatva. 
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dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a Munkaügyi Központtól kaptak egy listát, az 

álláskeresőkről, azonban akiket először kiválasztott a polgármester úr, egyik sem vállalta el. 3 fő 

foglalkoztatására kaptak lehetőséget, abból jelenleg 1 hely van betöltve, mert nem találtak embert. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint, ha valakit beteggondozónak felvesznek, akkor az legyen elvárás, 

hogy mozgásképes legyen, rendelkezzen autóval. Ha el kell menni egy beteget meglátogatni, bevásárolni, 

stb.  

Horváth Anita képviselő szerint ebben az a vicc, hogy a polgármester úr nem engedi őt senkihez 

elmenni, csak akkor, ha ő először beszélt a hozzátartozókkal, vagy a beteggel. Ha nincs igény, akkor 

inkább ne vegyenek fel embert. Ezt mind a polgármester úrnak címezte, de persze nincs itt. 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy hivatalosan senki nem tudja, hogy az 

Önkormányzatnál van ilyen lehetőség és szerinte a polgármester úrnak eddig nem volt ideje felmérni, 

illetve tájékoztatni a lakosságot. 

6. Képviselő-testületi ülés összehívásáról 

Előadó: Vámosi Elek Balázs képviselő 

Vámosi Elek Balázs képviselő javasolta, hogy a jövő hétre hívjanak össze újra testületi ülést, ahol 

találkozhatnak a polgármesterrel, mert az ő 12 kérdése is hozzá szólna.  

dr. Torma Viktória jegyző szerint ezt a képviselőknek kell kezdeményezni. 

Vámosi Elek Balázs képviselő kijelentette, hogy akkor határozzanak arról, hogy kezdeményezik egy 

testületi ülés összehívását, október 3-ra vagy október 10-re, melyen a polgármester úr számoljon be az 

előző ülésen elvégzett feladatokról, illetve ahol felteheti neki a kérdéseit. 

Kukorelli Norbert alpolgármester Vámosi Elek Balázs képviselő javaslatára az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Képviselő-testületi ülés összehívásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Képviselő-testületi 
ülés összehívását kezdeményezi a polgármesternél. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a Képviselő-testület ülését hívja össze. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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: 
 
174/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Képviselő-testületi ülés összehívásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Képviselő-testületi 
ülés összehívását kezdeményezi a polgármesternél. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a Képviselő-testület ülését hívja össze. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7. Közvilágítás korszerűsítése 
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Előadó: Vámosi Elek Balázs képviselő 

Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy a kamerarendszer keretein belül a Széchenyi lakóparkba, 

illetve a horgásztóhoz egy normál, kompakt csöves lámpa lett tervezve, ez 21.000 Ft/db. A bejárás során a 

szakemberek azt javasolták, hogy ez LED-es legyen inkább. Azt javasolja, hogy pótmunka keretében erre 

biztosítsanak 100-150 e Ft-ot. Ez külön számla lesz, nem a pályázatból kerül elszámolásra. Így minimális 

lesz a fogyasztás is és korszerű is lesz.  

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad arról, hogy felmondták a szerződést EH-SZER-rel a 

közvilágítás karbantartására, melynek hatására az E.on észlelte, hogy 2012. áprilisa óta ez idáig nem történt 

meg a közvilágítás karbantartásának kiszámlázása. A tájékoztatásuk szerint az Önkormányzatnak 788.000 

Ft plusz költséget számláznak ki, az elmaradt számlák miatt. 8 vagy 12 havi részletfizetést tudnak 

biztosítani kamatmentesen. Erre válaszlevelet küldtek ma, hogy ezt nem tudják elfogadni, mert ez az 

összeg nem az Önkormányzat mulasztásából keletkezett, és amennyiben nem tudnak megegyezni, akkor a 

Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulnak. Ezt az összeget az előbb megszavazott pályázatba is beállították, 

mint nem várt kiadást.  

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint próbáljanak meg egyezkedni az E.onnal. De az tény, hogy tavaly 

április óta nem számláztak karbantartást. 

8. Önkormányzati utak javítása 

Előadó: Vámosi Elek Balázs képviselő 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a kátyúzásról is beszélni kell, mert a buszsofőr elmondása szerint 

a Rét utcában leér a busz alja, amikor valamit kikerül. Az összes kátyút körbe kell önteni bitumennel, és 

zúzalékkal le kell zárni. Részletesen ismerteti, hogy mit és hol kell megjavítani az önkormányzati tulajdonú 

utakon. 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a kátyúzással kapcsolatban a Makadám Kft-vel, mint 

útjavítóval hétfőre be van tervezve egy terepszemle. 

9. Megbízási szerződés KIK-kel iskolai karbantartói feladatok elvégzésére 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy szeptember 1-től a KIK finanszíroz egy 4 órás 

karbantartói állást, ahova a Polgármester úr tájékoztatása szerint felvesznek egy embert. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ez megint csak közölve lett, nem döntöttek. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az Önkormányzat már az első félévre kötött megbízási 

szerződést a KIK-kel, akkor takarításra vonatkozóan, napi két órára, június 30-ig, összesen 233.000 Ft lett 

kiszámlázva. Ebben a tanévben is jelezte a tankerület vezető asszonynak, hogy szeretnék a takarításra 

újabb megbízási szerződést kötni, hogy az Önkormányzat ne saját költségén takarítsa az iskolát, illetve 

felvetődött az is, hogy karbantartót foglalkoztassanak, hiszen az iskolában nincs karbantartó. Szeptember 

1-jétől takarításra és karbantartásra is kötöttek szerződést, a szerződéstervezet ma érkezett meg. Erre 

javasolta a polgármester úr, hogy a 4 órás karbantartási munkára felvenne valakit, akiről annyit mondott, 

hogy egy asztalos, és munkaszerződéssel dolgozna itt napi 4 órában. 

Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy a járulékokat is finanszírozni fogják? 
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Müller Sándor képviselő szerint indokolatlan bárkit felvenni oda. Nem a munkához vennének fel 

embert. 

Kukorelli Norbert alpolgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Iskolai karbantartói állásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem engedélyez 
iskolai karbantartói állásra létszámfelvételt. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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: 
 
175/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 
Iskolai karbantartói állásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem engedélyez 
iskolai karbantartói állásra létszámfelvételt. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

10. Egyéb hozzászólások 

Vámosi Elek Balázs képviselő jelezte, hogy az iparterületi úton műanyag, ipari hulladékot öntöttek az 

árokba. Ezzel majd valamit kezdeni kell valamit. 

Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy arról van-e tudomásuk, hogy az iparterületen lévő 

tulajdonosok meg lettek-e keresve útépítéssel, illetve közműépítéssel kapcsolatban. Mert még anno ez is 

feladat volt, ha jól emlékszik. 

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy csak a vízjogi engedély megkérdéséről tud. Megküldte a 

polgármester úrnak a jogszabályt, illetve a mellékletet, amit ki kell tölteni, és tájékoztatta arról, hogy milyen 

szakhatóságokat kell megkeresni. Tehát a vízjogi engedély megkérése folyamatban van.  

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy megkapták a vis maior támogatást. Tájékoztatott 

továbbá arról, hogy van három újságcikk a menekülttáborral kapcsolatban. Ezeket holnap közzéteszik a 

honlapon. A férőhelyek kihasználtsága 70-80% között mozog, 4 ágyas szobák vannak általában. Egy 

család, ami 3 tagú egy szobában van, ezért nincs a 4. ágyon senki. Van egy kis buszuk, ami reggel a 

gyerekeket viszi az iskolába és délután 13-kor jön vissza. Van két buszjáratuk, ami a Batthyány térig viszi 

be őket. 

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

ülését 19.45 órakor berekesztette.  

Kmf. 

  Kukorelli Norbert                                                                                             dr. Torma Viktória  
   alpolgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
Vámosi Elek Balázs                        
települési képviselő  


