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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. november 19-én (szerdán) 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 18.37-ig tart. 
 

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

Lizákné Vajda Lívia  polgármester 
Buruzs István   alpolgármester 
Dolmányos Katalin  alpolgármester 
Alasztics Ervin   képviselő 
Hordós Tamás   képviselő 
Luka Zoltán                        képviselő 
Pajor Károly   képviselő 
                                        mindösszesen: 7 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
Lakosság részéről: 4 fő érdeklődő 
 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület 7 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. Az Önkormányzat által indított személyiségi jogi perrel kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Döntés a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Közös Hivatalt létrehozó társulási megállapodás előkészítése; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester  

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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224/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Az Önkormányzat által indított személyiségi jogi perrel kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Döntés a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Közös Hivatalt létrehozó társulási megállapodás előkészítése; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester  

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat által indított személyiségi jogi perrel kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy a per három helyi lakossal szemben folyt, az 
Önkormányzatot dr. Németh Soma ügyvéd képviselte. Az egyik lakos, Hordós Tamás képviselő volt, aki 
ezt a pert megnyerte. Az ügyvéd olyan tartalmú levelet küldött, hogy november 20-ig visszajelzést kér, 
amennyiben ezen határidőig nem kap visszajelzést, beadja a fellebbezést, mert úgy tekinti, hogy ezen 
jogukkal élni kívánnak. Amennyiben nem fellebbeznek, az ügyvédi költséget és a perköltséget tudják 
megspórolni. Megkérdezte, hogy mit tegyenek. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint az ügyvéd nem indíthatja el automatikusan a fellebbezést, azt kell 
tennie, amit az ügyfél mond. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester nem értett egyet a személységi jogi perrel, a jövőben szeretne az 
ilyenektől tartózkodni, erről majd a jövőben hozhatnak is döntést.  
 
Hordós Tamás képviselő elmondta, hogy szerette volna azt elérni, hogy a választás előtt ne legyen ítélet, 
hanem halasszák el, ebbe az Önkormányzat ügyvédje először beleegyezett, de aztán ezt visszavonta, mivel 
a megbízója ragaszkodott ahhoz, hogy még a választás előtt meglegyen az ítélet. Ha most nem lenne ítélet, 
akkor egyszerűen le lehetne állítani az ügyet, de így most bonyolultabb, főleg, hogy a másik két hölgy 
elvesztette a pert. Van egy idei Alkotmánybírósági határozat, mely szerint közügyekben, közszereplőkkel 
kapcsolatban megtett állítás nem tényállítás, hanem vélemény, de ezt a bíró nem vette figyelembe, mert az 
büntető ügyben lett kimondva. Ezt a polgári perben is figyelembe kellett volna vennie a bírónak. A bíró a 
Szegedi Ítélőtábla 2009-es döntését vette figyelembe, bár Magyarországon nincs precedensjog. A másik két 
hölgy, ha másodfokra vinnék az ügyet, simán megnyerhetnék, de úgy döntöttek, hogy nem fellebbeznek. Ő 
is megfellebbezhetné az ítéletet annak hibás indokolására hivatkozva, mert a bíró azt írta, hogy tényt 
állított, nem véleményt. A TASZ azt javasolta, hogy ne indítsa ezt el, mert ez most az ítélőtáblának olyan 
horderejű kérdés lenne, amit nem biztos, hogy felvállalnának. Azt gondolja, hogy az Önkormányzat 
részéről ez a per hibás lépés volt, aminek már az indítása is jogszabálysértő volt, az meg hogy néz ki, hogy 
egy önkormányzat bepereli a választóját, mert van véleménye. A pert pedig azért nyerte meg, mert be tudta 
bizonyítani azt, hogy amit állított, az nem is hamis. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint döntést kell hozniuk a per további kimeneteléről.  
 
Buruzs István alpolgármester és Pajor Károly képviselő szerint ne folytassák tovább az ügyet. 
 
Hordós Tamás képviselő javasolta, hogy vonják vissza az ügyvéd megbízását is, ezt az ügyvédje 
javasolta. Egyidejűleg bejelentette személyes érintettségét. 
 
Alasztics Ervin képviselő szintén bejelenti személyes érintettségét, mert korábban is a Képviselő-testület 
tagja volt, így a perben a felperesi oldalon állt. Bejelenti, hogy a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyiségi jogi perrel kapcsolatos döntés 
meghozatalából nem zárja ki Hordós Tamás képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: azonnal 
    
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
225/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyiségi jogi perrel kapcsolatos döntés 
meghozatalából nem zárja ki Hordós Tamás képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyiségi jogi perrel kapcsolatos döntés 
meghozatalából kizárja Alasztics Ervin képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: azonnal 
    
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
226/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyiségi jogi perrel kapcsolatos döntés 
meghozatalából kizárja Alasztics Ervin képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően összefoglalva az elhangzottakat, Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Személyhez fűződő jogok megsértése miatt indított per lezárása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győri 
Törvényszék P.20.286/2014/20. számú ítélete ellen nem kíván fellebbezést benyújtani. 
2. A Képviselő-testület visszavonja dr. Németh Soma ügyvédnek a perbeli jogi képviseletre adott 
meghatalmazást. 
3. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról dr. Németh Soma 
ügyvédet tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal  
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
227/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozat 
Személyhez fűződő jogok megsértése miatt indított per lezárása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győri 
Törvényszék P.20.286/2014/20. számú ítélete ellen nem kíván fellebbezést benyújtani. 
2. A Képviselő-testület visszavonja dr. Németh Soma ügyvédnek a perbeli jogi képviseletre adott 
meghatalmazást. 
3. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról dr. Németh Soma 
ügyvédet tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal  
 

2. napirendi pont: Döntés a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási 

megállapodásról 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-
testületétől megkapták a 107/2014. (X. 21.) számú határozatot, melyben a győrzámolyi Képviselő-testület 
felmondta a közös hivatalt létrehozó társulási megállapodást. Javasolta, hogy ezt a határozatot vegyék 
tudomásul. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Győrzámoly Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2014. (X. 21.) számú határozatát a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás felmondásáról. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot Győrzámoly Község 
Önkormányzata részére küldje meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
Határidő: azonnal  

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
228/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozat 
Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Győrzámoly Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2014. (X. 21.) számú határozatát a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodás felmondásáról. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot Győrzámoly Község 
Önkormányzata részére küldje meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
Határidő: azonnal  

 

3. napirendi pont: Közös Hivatalt létrehozó társulási megállapodás előkészítése 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Vámosszabadi lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, 
ezért közös hivatal fenntartására kötelezett. Mivel Győrzámoly felmondta, a közös hivatali megállapodást, 
ezért új partnert, vagy partnereket kell keresni. Elindított erre vonatkozó tárgyalásokat a Kisbajcsi Közös 
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Hivatal gesztor önkormányzatának polgármesterével és új partnerként Győrújfalu polgármesterével. A 
jegyzőnővel áttekintették a várható normatívákat is. Fontosnak tartja, hogy a hivatali létszám és a közös 
hivatalért járó normatíva elosztásakor minél inkább a saját érdekeiket tudják képviselni, ezért Győrújfalu 
felé nyitna. Meghatalmazást kérne ahhoz, hogy a társulási megállapodást előkészíthesse. 
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy a kisbajcsi önkormányzatnak, illetve a társult 
önkormányzatoknak van-e bármi kényszerhelyzete, ami miatt a jelenlegi megállapodásukat módosítani 
kellene. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja, hogy nincs, mert 2000 fő felett vannak. Beszéltek arról, 
hogy ha kényszerhelyzetben lennének, akkor melléjük állnának, de ilyen nincs. Győrújfalu szempontjából 
pozitívum, hogy azonos a lakosságszám, a testület és a polgármester törekvései összecsengenek a 
vámosszabadi testületi törekvéssel, és 50-50%-os munka- és normatíva megosztással erősebb partner 
tudnának lenni. Győrújfalu lenne a gesztor önkormányzat, de ennek nincs jelentősége, mert a költségvetési 
támogatás lehívása lenne a feladata. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a székhely önkormányzat igényli a közös hivatal után járó 
normatívát, továbbá ott merül fel a közös hivatallal kapcsolatos összes adminisztrációs feladat is. A 
normatíva megosztása Győrzámoly és Vámosszabadi esetében az idei évben a lakosságszám arányában 
történik, és amennyiben a normatívából megtakarítás keletkezik év végén, azaz a Vámosszabadi 
Kirendeltség kiadásaira nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor az átutalásra kerül Vámosszabadi 
Önkormányzatához. Javasolja a jelenlegi megállapodás alapulvételét és áttanulmányozását. 
 
Buruzs István alpolgármester szerint Győrújfalu hasonló súlycsoport, mint Vámosszabadi, mind 
lakosságszámban, mind összetételben, van közös határ is, Sárás II-ről oda járnak boltba az emberek, tehát 
jó iránynak tartja ezt a társulást. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint Győrújfalu is független szeretne maradni, és ők is szeretné a 
saját útjukat járni.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint Győrzámoly testületével nagyon korrekt és minimális volt a 
kapcsolatuk, és ha ez a következő ciklusban is így lesz, akkor annak örülhetnek. Győrzámoly lényegesen 
nagyobb volt, de nem érvényesítette ezt a túlsúlyát, reméli, hogy Győrújfaluval is harmonikus lesz a 
kapcsolat. Személy szerint köszönetét fejezi ki a győrzámolyi testületnek, mert annak idején részt vett a 
társulási megállapodás megkötésében, és nem csalódtak a győrzámolyi önkormányzatban.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Felhatalmazás adása új közös önkormányzati hivatalt létrehozó társulási megállapodás 
előkészítésére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati 
hivatal létrehozására kötelezett. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a 2015. január 1. napjától 
felállítandó közös önkormányzati  hivatal létrehozására folytasson tárgyalásokat Győrújfalu Község 
polgármesterével, és a társulási megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
Határidő: 2014. november 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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229/2014. (XI. 19.) önkormányzati határozat 
Felhatalmazás adása új közös önkormányzati hivatalt létrehozó társulási megállapodás 
előkészítésére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati 
hivatal létrehozására kötelezett. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a 2015. január 1. napjától 
felállítandó közös önkormányzati  hivatal létrehozására folytasson tárgyalásokat Győrújfalu Község 
polgármesterével, és a társulási megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
Határidő: 2014. november 30. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester a 
Képviselő-testület nyilvános ülését 18.37 órakor berekesztette és megköszönte a Képviselő-
testület munkáját.   
 

 

 

Kmf. 

 

 

    Lizákné Vajda Lívia                                                                                              dr. Torma Viktória  
        polgármester                                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
       Alasztics Ervin                        
           képviselő  

 


