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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. augusztus 30-án (szombaton) 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 8.00-tól 8.15-ig tart. 
 

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

Réti Csaba   polgármester 
Kukorelli Norbert  alpolgármester 
Alasztics Ervin                       képviselő 
Méri Attila   képviselő 
                                        mindösszesen: 4 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
Jelen van továbbá: 
1 fő lakossági érdeklődő 
 

 
Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Alasztics Ervin 
képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
2. Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére a háziorvossal; Előadó: Réti Csaba polgármester 
3. Döntés közalkalmazotti jogviszonyról (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
155/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
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1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
2. Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére a háziorvossal; Előadó: Réti Csaba polgármester 
3. Döntés közalkalmazotti jogviszonyról (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester 
 

1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Választási eljárásról szóló törvény értelmében a választást 
megelőzően, a szavazás napját megelőző 42. napig, azaz augusztus 31-ig meg kell választani a helyi 
választási bizottság tagjait, akiknek a személyére a Helyi Választási Iroda vezetője tesz javaslatot. Az előző 
ülésen a testület megválasztotta a tagokat, azonban még az eskü letétele előtt több bizottsági tag is jelezte, 
hogy jelöltként kíván indulni, ez pedig kizáró ok. Ezért javasolja az e tárgyban meghozott határozat 
visszavonását és javasolja, hogy a Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának válassza meg, 
Czeglédiné Vidák Piroskát, Őrsiné Bocskai Tímeát, Kónyiné Kozma Ildikót, Fehér Sándort, Kapa 
Zoltánnét, póttagnak Bellovicz Imrénét és Horváth Ferencnét. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a jelöltekkel az előzetes egyeztetés megtörtént. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a korábban e 
tárgyban hozott 138/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosszabadi Község Helyi Választási 
Bizottságának tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Tagok: 

 Czeglédiné Vidák Piroska 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 59. 

 Kónyiné Kozma Ildikó 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 29. 

 Őrsiné Bocskai Tímea 9061 Vámosszabadi, Kertész u. 11/A. 

 Fehér Sándor 9061 Vámosszabadi, Bajcsy-Zs. u. 25. 

 Kapa Zoltáné 9061 Vámosszabadi, Duna u. 16/B. 
Póttagok: 

 Bellovicz Imréné 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 52.  

 Horváth Ferencné 9061 Vámosszabadi, Kossuth L. u. 36. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
156/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a korábban e 
tárgyban hozott 138/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosszabadi Község Helyi Választási 
Bizottságának tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Tagok: 

 Czeglédiné Vidák Piroska 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 59. 

 Kónyiné Kozma Ildikó 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 29. 

 Őrsiné Bocskai Tímea 9061 Vámosszabadi, Kertész u. 11/A. 

 Fehér Sándor 9061 Vámosszabadi, Bajcsy-Zs. u. 25. 

 Kapa Zoltáné 9061 Vámosszabadi, Duna u. 16/B. 
Póttagok: 

 Bellovicz Imréné 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 52.  

 Horváth Ferencné 9061 Vámosszabadi, Kossuth L. u. 36. 
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2. napirendi pont: Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére a háziorvossal 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben a Képviselő-testület kísérletet tett arra, hogy a 
háziorvos által fizetendő rezsiköltséget csökkentse. A Képviselő-testület által meghatározott számítási mód 
sajnos nem volt megfelelő, mert az újonnan kiszámított alapterületre jutó rezsiköltség még több lett, mint 
kevesebb. Most pontosan kiszámolta, hogy a háziorvosi rendelő a Faluház alapterületéből 5,86%-ot foglal 
el, és azt javasolja, hogy az erre jutó rezsiköltség 50%-át fizesse az orvos, az 50%-ot pedig vállalja át az 
Önkormányzat. Hozzátette, hogy a háziorvos nem teljes munkaidőt tölt itt, csak a rendelési időt. Ez 
töredék óra. Az általa javasolt számítási mód már ténylegesen azt eredményezheti, hogy a háziorvos 
kérelmét kedvezően bírálják el és kevesebbet kell fizetnie. Várja a hozzászólásokat. 
  
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

dr. Nágel József háziorvos által a rendelőért fizetendő közüzemi díjakról és feladat-ellátási 
szerződés jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a korábban e 
tárgyban hozott 100/2013. (V. 9.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 9061 Vámosszabadi, 
Szabadi u. 57. szám alatt lévő Faluház épületének alapterületéből az orvosi rendelő alapterülete 5,86%-ot 
tesz ki.  
3. A Képviselő testület úgy határozott, hogy a rendelőre jutó közüzemi költségek 50%-át a háziorvos, 
50%-át pedig az Önkormányzat viseli. 
4. A Képviselő-testület megismerte a háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés tervezetét, azt 
jóváhagyja és felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy azt a Képviselő-testület nevében írja alá.   
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat 
dr. Nágel József háziorvos által a rendelőért fizetendő közüzemi díjakról és feladat-ellátási 
szerződés jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a korábban e 
tárgyban hozott 100/2013. (V. 9.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 9061 Vámosszabadi, 
Szabadi u. 57. szám alatt lévő Faluház épületének alapterületéből az orvosi rendelő alapterülete 5,86%-ot 
tesz ki.  
3. A Képviselő testület úgy határozott, hogy a rendelőre jutó közüzemi költségek 50%-át a háziorvos, 
50%-át pedig az Önkormányzat viseli. 
4. A Képviselő-testület megismerte a háziorvossal kötendő feladat-ellátási szerződés tervezetét, azt 
jóváhagyja és felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy azt a Képviselő-testület nevében írja alá.   
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 8.15 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
Alasztics Ervin                        
      képviselő  


