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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. november 27-én (szerdán) 18.00 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 20.10.-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  
 

 
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 
Pajor Károly képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és 
javasolta új napirendi pont felvételét, az 5. napirendi pontba a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotását. A meghívóban szereplő 7. pontot 
nem tárgyalnák most, a 14. napirendi pontba javasolta felvenni Bagári Márta és Major Erzsébet 
kérelmének elbírálását, a 15. Egyebek napirendi pontban pedig a menekülttáborral kapcsolatos 
megbeszélésről adna tájékoztatást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Lizákné 
Vajda Lívia polgármester 
4. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
5. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotására; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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6. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának elfogadására; Előadó: 
dr. Torma Viktória jegyző 
7. A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalása; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
8. Javaslat fogászati ügyeleti ellátást biztosító szerződés megkötésére; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester  
9. Döntés a vámosszabadi 835/2. hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Döntés Győr Megyei Jogú Város rendezési tervének módosításáról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester 
11. Döntés jogi tanácsadásra vonatkozó szerződés megkötésére; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester 
12. Az Önkormányzat ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: Lizákné 
Vajda Lívia polgármester 
13. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester 
14. Bagári Márta és Major Erzsébet kérelmének elbírálása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
15. Egyebek; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
16. Szociális célú tűzifa támogatásra érkezett kérelmek elbírálása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester (zárt ülés) 
17. Segélyezések; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester (zárt ülés) 
 

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: 
 
230/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Lizákné 
Vajda Lívia polgármester 
4. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
5. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotására; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
6. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának elfogadására; Előadó: 
dr. Torma Viktória jegyző 
7. A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megtárgyalása; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
8. Javaslat fogászati ügyeleti ellátást biztosító szerződés megkötésére; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester  
9. Döntés a vámosszabadi 835/2. hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Döntés Győr Megyei Jogú Város rendezési tervének módosításáról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester 
11. Döntés jogi tanácsadásra vonatkozó szerződés megkötésére; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester 
12. Az Önkormányzat ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatos döntés meghozatala; Előadó: Lizákné 
Vajda Lívia polgármester 
13. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester 
14. Bagári Márta és Major Erzsébet kérelmének elbírálása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
15. Egyebek; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
16. Szociális célú tűzifa támogatásra érkezett kérelmek elbírálása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester (zárt ülés) 
17. Segélyezések; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester (zárt ülés) 
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1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy november 19-én volt az előző testületi ülés. Ezt 
követően megbeszélést folytatott Győrújfaluval a közös hivatal létrehozására irányuló társulási 
megállapodás előkészítéséről, informális megbeszélésen vett részt a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal vezetőségénél, ahol ismertette a jelenlegi helyzetet és kérte ennek hathatós megoldását. 
Megbeszélést egyeztetett Dr. Pintér Sándor hivatalával, holnap 12 órára kaptak időpontot a tárgyalásra. 
November 24-én részt vett a Győri Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésén és aznap délután 
megrendezték az idősek napját a Faluház dísztermében. November 25-én a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának aláírásán vett részt. November 24-én 
délután a győri rendőrkapitánnyal folytatott megbeszélését, a mai napon pedig a győri Polgármesteri 
Hivatal Településfejlesztési Főosztályának stratégiai csoportvezetőjével folytatott megbeszélést a Területi 
Operatív Programos lehetőségekkel kapcsolatban. Ezen kívül számtalan kisebb megbeszélés volt, de ezek 
voltak a legfontosabbak. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy a rendőrkapitánnyal miről beszéltek. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatta, hogy a menekülttáborról és a rendőrökről. A kapitánytól 
folyamatos tájékoztatást kért. Egyeztetés alatt van a megyei rendőrfőkapitánnyal is a találkozója. A Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésén elnököt választottak, Győr kilépésével változik a helyzet, ez 
most az útkeresés időszaka, keresik a közös pályázati lehetőségeket. Kéri a beszámolója elfogadását. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót és a 
polgármester által megtett intézkedéseket. 
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: 
 
231/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót és a 
polgármester által megtett intézkedéseket. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.   
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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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232/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 

felülvizsgálatára 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti, hogy az SzMSz-t egy új bizottság felállítása miatt kívánja 
módosításra javasolni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Képviselő-testület előtt is ismert a polgármester asszony 
azon szándéka, hogy új bizottságot hozzanak létre a Képviselő-testület munkájának segítésére. Ennek 
munkájában külsős tagok is részt vennének. A Bizottság neve Vámosszabadi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága, röviden Gazdasági 
Bizottság. A rendelet tervezetben felvázolta, hogy milyen feladatai lennének a bizottságnak, melyet 
ismertet. Amint a rendelet kihirdetésre kerül, a polgármester asszony javaslatot fog tenni a bizottság 
tagjainak személyére, akiket a Képviselő-testület választ meg. Felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy 
a bizottság nem képviselő tagjai a Képviselő-testület előtt esküt tesznek és vagyonnyilatkozat tételre 
kötelezettek.  
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy az SzMSz-ben nem kell-e kitérni a bizottság megválasztására 
vonatkozóan. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy az magából az Mötv-ből következik, a tagok megválasztását 
követően pedig az SzMSz-t ki kell egészíteni egy függelékkel, ami tartalmazza a bizottság tagjait.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ne kössék ki minden ügy előtt a kötelező bizottsági véleményezést, 
mert adott esetben a testület munkáját is akadályozhatja, ha nincs bizottsági vélemény. 
 
Hordós Tamás képviselő is megengedőbben fogalmazna.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint vannak olyan esetek, amikor kötelező a bizottsági vélemény, és vannak 
olyanok, amikor csak esetleges, és vagy a bizottság döntse el, hogy élni kíván-e a véleményezés jogával, 
vagy a testület kérje fel erre.  
 
dr. Torma Viktória jegyző javasolja, hogy döntsék el azt, hogy a rendelet-tervezetben felsoroltak közül 
mely esetekben legyen kötelező a bizottsági vélemény és mely esetekben csak esetleges. A költségvetés, 
beszámolók, a hitelfelvétel és a helyi adókkal kapcsolatos döntés előtt mindenképpen indokolt lehet a 
bizottsági vélemény. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint a gazdálkodó szervezetek, társulások létrehozása előtt is, hiszen ez 
nagyon ritka. Az intézmények támogatására vonatkozó javaslatot véleményezhesse a bizottság, míg a 
beruházások, közbeszerzések lebonyolításában legyen kötelező a részvétele. 
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy úgy nem lehet-e megközelíteni a kérdést, hogy ha a bizottság 
benyújtja egy napirendre az igényét, hogy azt véleményezni szeretné, akkor azt megtehesse? És csak ekkor 
legyen kötelező a vélemény, hiszen a bizottság önkéntes alapon jön létre. 
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dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a bizottság nem önkéntes alapon jön létre, hanem a 
Képviselő-testület hozza létre a munkájának segítésére és a Képviselő-testület egyes hatásköreinek 
gyakorlására, tehát a testületi munka megkönnyítésére. 
 
Buruzs István alpolgármester szerint a véleményezheti azt jelenti, hogy a bizottság is benyújthatja az 
igényét egyes napirendekre, illetve a polgármester vagy a testület is felkérheti, hogy egy-egy napirendet 
előzetesen tárgyaljon meg. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint, ami a költségvetést érinti, azt illene a Gazdasági Bizottságnak 
megtárgyalnia. Javasolja, hogy nézzék végig a felsorolt feladatokat és döntsék el, hogy melyik legyen 
kötelező és melyik megengedő, azért, hogy a lehető legszűkebb legyen az a kör, amikor bizottsági ülést kell 
tartani. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai részletesen megbeszélték, hogy a felállítandó bizottság 
feladatköreit érintően mely ügytípusokban kötelező a bizottság véleményét kérni és mely ügytípusok azok, 
amelyekben adhat véleményt, de az nem kötelező. Ennek alapján a rendelet-tervezetben szereplő feladatok 
közül az 1-4., 6., 8., és 12. pontban meghatározottakban kötelező a bizottsági vélemény a testületi döntést 
megelőzően, a többi esetben pedig a bizottság véleményt adhat a Képviselő-testület részére. 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezetet a javasolt módosításokkal teszi fel szavazásra: 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

…/…. (…. ….)  önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (2) bekezdésében megállapított 
feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A Képviselő-testület bizottságainak elnevezése: 
a. Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága (a 
továbbiakban: Ügyrendi Bizottság) 
Székhelye: Vámosszabadi, Szabadi utca 57. 
b. Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága 
(a továbbiakban: Gazdasági Bizottság) 
Székhelye: Vámosszabadi, Szabadi utca 57. 
2. § A R. 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei: 
a) a polgármester, 
b) az Ügyrendi Bizottság, 
c) a Gazdasági Bizottság, 
d) a jegyző, és 
e) a Hivatal  
útján biztosítja.” 
3. § A R. 27. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A Gazdasági Bizottság 3 fő képviselő tagból és 2 fő külsős tagból áll.”  
4. § A R. 27. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a (3) és (4) bekezdések 
számozása (5) és (6) bekezdésekre változik: 
„(4) A Gazdasági Bizottság: 
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- Véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezetet. 
- Vizsgálja az Önkormányzatnál a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.  
- Közreműködik az önkormányzat adópolitikájának - gazdaságelemzések alapján történő - kialakításában. Véleményezi a 
helyi adók bevezetését, javaslatot tesz a kedvezményekre, mentességekre.  
- Véleményezi az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások létrehozásával kapcsolatos 
javaslatokat. 
- Véleményezheti az önkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslatokat.  
- Közreműködik az önkormányzati beruházások előkészítésében, a közbeszerzési eljárásban, a versenytárgyalásokon. 
- A bizottság eljárhat a település idegenforgalmát érintő, annak fejlődését és fejlesztését, ezen keresztül a község arculatát, 
annak hazai és külföldi megítélését befolyásoló kérdésekben. 
- A bizottság közreműködik településfejlesztési koncepciók és településrendezési tervek kidolgoztatásában, véleményezi az 
erre irányuló javaslatokat. 
- A bizottság véleményezheti a vízrendezési és csapadékvíz elvezetési, csatornázási, településtisztasági, valamint egyéb 
infrastrukturális tervekre vonatkozó előterjesztéseket. 
- A bizottság véleményezheti a helyi közutak és közterületek fenntartásával és fejlesztésével, a köztemető fenntartásával és 
fejlesztésével, a helyi energiaellátással, az ivóvízellátással kapcsolatos előterjesztéseket. 
- A bizottság véleményezheti a bizottság tevékenységét érintő rendeletekkel kapcsolatos előterjesztéseket. 
- A bizottság véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve hozzájárulásával felújítandó műemléki és műemlék 
jellegű épületek, a helyi tájképi szabályokra, a belterületi határra, annak módosítására vonatkozó előterjesztéseket. 
- A bizottság véleményezheti az önkormányzat rövid- és hosszú távú idegenforgalmi koncepcióját, az idegenforgalmat, érintő 
fejlesztésekre, azok megvalósításának stratégiájára vonatkozó előterjesztéseket.” 

Záró rendelkezések 
5. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A R. módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak. 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy a napirend azért került most testületi ülésre, mert ha 
adórendeletet kívánnak módosítani, akkor azt november 30-ig lehet megtenni. Az Önkormányzat 2010-
ben alkotta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet, melyben az adó mértékét 5 ezer 
forintban állapította meg. Az adó mérték tehát 2011. óta nem változott. Összehasonlítást végeztek a 
környező településeken az adómértékeket illetően és megállapították, hogy Vámosszabadi azon települések 
közé tartozik, ahol az adó mértéke alacsony, hiszen a szomszédos településeken az évi 10.000,-Ft és 
8.000,-Ft adómérték a jellemző. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 26. § úgy rendelkezik, hogy az 
adó évi mértékének felső határa legfeljebb 17.000,- Ft. Ez azt jelenti, hogy ennél magasabb összeget nem 
lehet kivetni. Vámosszabadin 4 éve nem történt adóemelés, azonban a kötelező feladatok ellátásával járó 
kiadások emelkedtek. A központi költségvetés által biztosított támogatás a kötelező feladatok ellátását nem 
finanszírozza teljes mértékben, azt a saját forrásból kell kipótolni. Vámosszabadin jelenleg 824 adótárgyat 
adóztatnak, ami azt jelenti, hogy 4.120.000,-Ft bevételt eredményez a magánszemélyek kommunális adója.  
Azt javasolja, hogy az adó mértékét 2.000,-Ft-tal emeljék meg, évi 7.000,-Ft-ra, ami azt jelenti, hogy az 
adózóknak félévente 1.000,-Ft-tal kellene többet fizetni, az Önkormányzat bevétele pedig 1.648.000,-Ft-tal 
emelkedne, ami még inkább szolgálhatná a feladatok maradéktalan ellátását. Az így keletkező bevételt 
infrastrukturális fejlesztésekre lehetne fordítani, például a Szabadi utcában járda építésre. 
 
Buruzs István alpolgármester szerint ez a bevétel a költségvetés körülbelül 1%-át jelenti. 
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Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy ez okozhat-e feszültséget a faluban? 
 
Luka Zoltán képviselő megkérdezte, hogy volt-e korábban adómentesség? 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy mentesség nem volt, az adót két részletben kell 
megfizetni, eddig félévente 2.500,-Ft összegben. Nem is javasolja mentesség bevezetését, mert azt nehéz 
lenne megállapítani. Ismerteti, hogy a környező településeken mekkora az adó mértéke, és szerinte 
Vámosszabadin tényleg alacsony.  
 
Buruzs István alpolgármester szerint a maximális, törvényileg kivethető adómérték közelében 
sincsenek. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint érdemes lenne gondolkodni azon, hogy a jövőben differenciálást 
vezessenek be, mert vannak tehetősebbek, akik jobban hozzá tudnak járulni, és vannak szegényebbek. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ennek nem látja értelmét, mert nagyon nehéz kezelni az ilyen 
eseteket. 
 
Luka Zoltán képviselő megkérdezte, hogy van-e lehetőség differenciálásra? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy természetesen van, de előfordulhat az, hogy az adózók 
olyan jövedelemigazolásokat hoznak, ami alapján mentességet kaphatnak, hogy még kevesebb lesz a 
beszedett adó mértéke, mint az adóemelés előtt. 
 
Hordós Tamás képviselő nem biztos, hogy jövedelemhez kötné a differenciálást, hanem az adótárgy 
értékéhez. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint az már építményadó lenne, ami új adónem bevezetését jelenti. 
 
Buruzs István alpolgármester megkérdezte, hogy nem lehet-e negyedévente szedni az adót. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a törvény szerint az adó két részletben fizethető meg. 
 
Luka Zoltán képviselő megkérdezte, hogy az ingatlanok között lehet-e tenni különbséget, azaz egy telek 
után többet kelljen fizetni, mint egy épület után.  
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy régen volt-e beépítési kötelezettség. 
 
Alasztics Ervin képviselő tájékoztatta, hogy az Önkormányzat által értékesített telkek esetében ez 4 év 
volt, és kedvezményes vételárat jelentett. Amennyiben valaki nem építette be 4 éven belül, az 
Önkormányzatnak joga volt ugyanazon az áron visszavásárolni, de erre nem volt példa. Most már 
nincsenek ilyen telkek.  
 
Luka Zoltán képviselő gondolkodna azon, hogy az üres telkek után többet kelljen fizetni, így 
kényszerítené rá a tulajdonost, hogy vagy építse be, vagy adja el.  
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint sokaknak a háza mellett van üres telke itt a faluban. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy több generációs a falu, és sokan úgy 
gondolkodnak, hogy a telket tartogatják az unokáiknak, mert szeretnék, ha egyszer ő lenne a szomszédjuk. 
A falu jellege miatt ezt a lelki élményt nem venné el senkitől. Nézzék meg inkább az engedmény adás körét 
szociális alapon, az alacsony jövedelműek esetében.  
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Pajor Károly képviselő szerint úgy is meghatározhatnák, hogy 5 ezer forint legyen a legalacsonyabb 
adómérték, és a fölött legyen differenciálva az adó mérték. Vagyis, akik kedvezményben részesülnek, 
azoknak is meg kelljen fizetni az alapot. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester és dr. Torma Viktória jegyző véleménye szerint ebben az 
adónemben sávosan nem határozható meg az adó mérték. 
 
dr. Torma Viktória jegyző emlékeztet arra, hogy van olyan ingatlan, aminek több tulajdonosa van, akik 
nem tudnak megegyezni abban, hogy ki fizessen, ilyen esetben hogyan lehetne az adót differenciáltan 
kivetni akkor, amikor ugyanazt az adótárgyat adóztatják? 
 
Hordós Tamás képviselő szerint már az is kedvezmény, hogy hárman fizetik az adót, tehát az három 
felé osztódik. 
 
Alasztics Ervin képviselő emlékeztet arra, hogy van a faluban belterületen több olyan telek is, amit 
sosem lehet majd építési telekként értékesíteni a méretéből adódóan és nem lehet beépíteni, mert nem 
közelíthető meg úttal. Ezeket a telkeket akkor nagyon megterhelnék az adóval. A legegyszerűbb szerinte az 
azonos mértékű adó, aminek a mértéke rendszeresen felül van vizsgálva. Tényleg már régen emeltek adót, 
de az emelést nem lehet eltúlozni sem. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint, ha a 7 ezer forintot lebontják, akkor havonta 580 forintot 
jelent, ami azért nem megterhelő. 
 
Pajor Károly képviselő szerint azt lenne még jó tudni, hogy az 1,6 millió bevétel mit kompenzál. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a költségvetéstől kapott havi normatív támogatás 
körülbelül a bérekre elég, a közüzemi díjakra, és egyéb költségekre már nem, azt a beszedett saját 
bevételekből fizetik. Ezért adták be a működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra irányuló 
pályázatot és alappal hivatkoztak arra, hogy a feladat finanszírozás címén kapott állami támogatás nem 
elegendő a kötelező feladatok ellátására. 
 
Buruzs István alpolgármester emlékeztet arra, hogy a működési kiadások évente körülbelül 10 millió 
forinttal meghaladják a működési bevételeket. Az adó emelésével ennek a hiánynak a 10-15%-át tudnák 
kiegészíteni. Véleménye szerint a 2 ezer forint mértékű emelés félévente 1000 forint többletet jelent, ami 
nem akkora összeg, hogy ne lehessen kigazdálkodni. Szerinte senki nem él annyira rosszul a faluban, hogy 
ez gondot jelentene neki, ha mégis nagy lesz a panaszáradat, akkor térjenek vissza a kérdésre. A maga 
részéről el tudja fogadni az adóemelés mértékét. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint azzal is számoljanak, hogy azt fogják mondani, hogy megalakult az új 
testület és máris adót emel. 
 
Pajor Károly képviselő szerint hivatkozhatnak arra, hogy a környékben magasabb az adó mértéke. 
 
Alasztics Ervin képviselő véleménye az, hogy a szomszéd településekre nem lehet hivatkozni, mert nekik 
vannak feladataik, amihez indokolt lehet az az adómérték. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az adózóknak egyedi kérelemre fizetési könnyítést szoktak 
megállapítani, ami nem azt jelenti, hogy csökkentett mértéket fizetnek, hanem lehetőséget kapnak 
részletfizetésre, illetve egy későbbi határidőre történő megfizetésre.  
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy úgy nem élhetnek-e a segélyezéssel, hogy az adót elengedik, 
magyarul valaki lakásfenntartási támogatást kap, az adót meg beszedik tőle? 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy aki lakásfenntartási támogatást kap, az vagy természetben 
kapja, tűzifára, vagy a közüzemi számlájának egy része van belőle kifizetve. Az így megállapított és 
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kifizetett segély 80%-át az Önkormányzat visszaigényli a központi költségvetéstől, a 20% pedig 
finanszírozható abból a költségvetési támogatásból, amit szociális feladatokra kapnak.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat, javasolja, hogy a magánszemélyek 
kommunális adóját 2015. január 1-től évi 7 ezer forintra emeljék, és az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

5. napirendi pont: Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
dr. Torma Viktória jegyző kiemelte, hogy a hulladékokról szóló törvény 35. §-a és 88. § (4) bekezdése 
meghatározza, milyen tartalommal kell a képviselő-testületnek a rendeletét megalkotnia. A rendelet-
tervezet ennek megfelelően készült el, melynek alapvető rendelkezései nem változtak. A korábbi 
közszolgáltatási szerződés módosítása jelenleg folyamatban van, mivel a közszolgáltatást már nem a 
korábbi szerződött partner a GYŐR-SZOL, hanem a GYHG (Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft.) végzi. A konstrukció, miszerint az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat fizet, ami kéttényezős ürítési 
díjból és rendelkezési díjból áll, változatlanul megmaradt. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg, tehát nem az önkormányzati rendeletben történik. A Győr Nagytérségi 
hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2014. október 9-én tartott ülésén 
15/2014. (X.9.) TT számú határozatában elfogadta "A települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása" tárgyú 
előterjesztést és a határozatban foglaltak alapján megküldte a 112 önkormányzat részére.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 29.) önkormányzati 
rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (a rendelet 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

6. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető 

okiratának elfogadására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Győrzámoly Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 21. napján a 107/2014. (X. 21.) számú határozatát 
megfogalmazva úgy döntött, hogy felmondja a Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-
testületével a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodást, amit 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 19. napján a 228/2014. (XI. 
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19.) önkormányzati határozatában tudomásul vett. Tekintettel arra, hogy a Közös Hivatal megszűnik, a 
költségvetési szervet a törzskönyvi nyilvántartásból törölni kell. Mindezt megszüntető okiratba kell 
foglalni.  
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy mi volt az oka a felmondásnak Győrzámoly részéről. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a győrzámolyi Képviselő-testület tagjai közül többen a 
közös hivatal létrehozásával sem értettek egyet, és a választásokat követően úgy gondolták, hogy a törvény 
adta határidőn belül ezt megszüntetik. A győrzámolyi Képviselő-testületnek az az álláspontja, hogy ők a 
győrzámolyi lakosságot képviselik, akiknek az az érdeke az, hogy ha bemennek a hivatalba ügyintézni, 
akkor megtalálják azt, akit keresnek. Győrzámoly nem kötelezett a közös hivatal fenntartására a 
lakosságszáma alapján. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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: 
 
233/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratát (a megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi). 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot küldje meg 
Győrzámoly Község Önkormányzatához és felkéri Horváth Gábort Győrzámoly Község polgármesterét, 
hogy a megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz 
küldje meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodás megtárgyalása 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy erről azért nincs írásos előterjesztés, mert a 
megállapodás még nem készült el teljesen. Az új társulási megállapodás is hasonló lesz a mostanihoz, annyi 
változna, hogy 8,89 fő elismert hivatali létszám után kapná a támogatást a közös hivatal, amiből 4,89 fő 
után járó normatívát a gesztor Győrújfalu kapná, 4 fő után pedig Vámosszabadi, ahol három ügyintézőt és 
egy aljegyzőt foglalkoztatnának. 
 
dr. Torma Viktória jegyző ezt kiegészítette azzal, hogy egy főre 4.580 ezer forint támogatást ad a 
költségvetés, ezt kell 4-el megszorozni és úgy számítható ki a Vámosszabadit megillető összeg. Ez 
körülbelül 18 millió forint. A székhely település önkormányzata kapja a normatívát, amit átad a közös 
hivatal részére. A közös hivatal bankszámlájáról történik a hivatali munkatársak illetményének utalása, 
hiszen ők ott vannak állományban, valamint a hivatal dologi kiadásainak a finanszírozása, természetesen a 
felhasználások, beszerzések arányában. A számlákon mindig fel kell tűntetni a vevőnél, vagy a székhelyet, 
vagy a kirendeltséget és akkor a számlák alapján teljesen elkülöníthető lesz, hogy kinek az érdekében 
merült fel a kiadás. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Győrújfalun úgy gondolkodnak, hogy a közös 
hivatali normatívából a személyi kiadások kerüljenek megfizetésre, a dologi kiadásokat pedig tervezzék be 
az önkormányzatok a saját költségvetésükbe. 
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dr. Torma Viktória jegyző úgy gondolja, hogy azért van megbontva a költségvetés korábban 
szakfeladatra, most kormányzati funkcióra, hogy minden egyes feladatnál kimutatható legyen, hogy 
ténylegesen mennyibe kerül. Ezért a hivatali feladatra, igazgatási funkcióra nem csak személyi, hanem 
dologi kiadást is könyvelni kell, amit a Közös Hivatal költségvetésébe kell tervezni és onnan finanszírozni. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint most abban kell dönteni, hogy a megosztási arányszámot elfogadják-e, 
mert ez lesz a finanszírozás alapja. 
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy az idei évben hogy történik a normatíva megosztása. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a lakosságszám arányában, azonban Győrzámoly nagy 
település, így a normatíva is magasabb, ezért Vámosszabadira is nagyobb összeg jut, közel 21 millió forint. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy az új megállapodás estében nem lehet lakosság arányosan 
megosztani a normatívát? 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatta, hogy 50-50% lenne, hiszen közel azonos nagyságú 
településekről van szó, azonban a közös hivatal székhelyén merülnek fel a plusz feladatok, ezért is kérték a 
plusz 1 főt, amit 0,89 főre redukáltak. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy mi van akkor, ha Győrújfalu beleszámítja a dologi 
kiadásokat a hivatal működésébe. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ennek azért nincs jelentősége, mert Győrújfalu a közös 
hivatali normatívából 4,89 fő után járó támogatást használhatja fel. Ha ez nem elegendő, mert több 
költsége lesz, akkor a győrújfalui önkormányzat a saját költségvetése terhére átadja a pénzt a hivatal 
fenntartásához. Ugyanez igaz a Vámosszabadi kirendeltségre is. Ezt a megállapodásnak feltétlenül 
tartalmaznia kell, ha nem tartalmazza, bele kell venni. 
 
Buruzs István alpolgármester megkérdezte, hogy most miért lesz kevesebb a normatíva, mint a 
győrzámolyi társulás esetében volt. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy a győrzámolyi társulás 1000 fővel több lakosságszámot 
jelentett. A normatíva akkor magas, ha két, viszonylag nagy település társul. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint az állam a nagyobb társulásokat jobban finanszírozza. Jó lenne a 
normatívát Győrújfaluval 50-50%-ban megosztani, de az tény, hogy a közös hivatallal kapcsolatos összes 
feladat a székhelyen merül fel. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Győrújfalunak az a szándéka, hogy elkülönüljenek, 
egy egészséges egymás mellett élés valósulhasson meg, kevés közös ügy legyen. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint a normatívát le kell tudni fedni számlákkal, el kell költeni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző javasolta, hogy ha a Vámosszabadi kirendeltség kiadása kevesebb, mint a 
normatív támogatás, akkor a fennmaradó összeget a gesztor önkormányzat utalja át Vámosszabadi 
Önkormányzata részére. Ezt bele kell foglalni a megállapodásba. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ez következne a megállapodásból, hiszen megállapodnak abban, hogy a 
4 fő után járó normatíva Vámosszabadié, de igaza van a jegyzőnőnek, ezt írják is le a megállapodásban. 
Most arról kell dönteniük, hogy ezt a megosztási arányt elfogadják-e. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint, ha a Kisbajcsi Közös Hivatalhoz csatlakoznának, nagyjából 
ugyanilyen összegű normatíva illetné meg Vámosszabadit. 
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Buruzs István alpolgármester úgy gondolja, hogy az a 0,89 fő, amivel többet kap Győrújfalu, az 
nagyjából egy ember teljes állásban történő alkalmazását jelenti, és nem gondolja azt, hogy a közös hivatali 
munkára kellene egy teljes ember, hiszen az ő cégénél, ahol 140-en vannak, egy fő könyvelő és egy fő 
bérszámfejtő van. Ez a 0,89 egy kicsit optimista dolog Győrújfalu részéről, de a másik oldalról nézve, ha 
számítanak a jóindulatukra, meg a győrújfalui polgármester rutinjára, hogy súg egy-két jó dolgot, akkor 
megéri, hogy barátok legyenek, tehát nem biztos, hogy jobban járnának, ha például 4,3 fő után kérik a 
normatívát. 
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy a jegyzőnek lesz-e dolga Vámosszabadival, mert ha igen, 
akkor is őt Győrújfalun fizetik meg, és ez árnyalja ezt a különbséget. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az aljegyző alkalmazása mellett is a jegyzőre hárul a hivatal 
vezetése és az ezzel kapcsolatos összes teendő.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint, ha a jegyzőt Győrújfalu fizeti teljes egészében, akkor ez olvasztja és 
kompenzálja a 0,89 fős normatíva többletét Győrújfalunak. Ha biztosak abban, hogy a jegyző költségeihez 
nem kell hozzájárulniuk, akkor ez a különbség nem tekinthető aránytalannak. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint le kell rögzíteni a megállapodásban, hogy a jegyző esetében az 
illetményét, járulékait a székhely, az aljegyző esetében a kirendeltség viseli. Célszerű mindent írásba 
foglalni. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy a szerződés mennyi időre jön létre? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy 5 évre. Módosítani lehet, például, ha a költségvetési 
finanszírozás változik, de megszüntetni csak a következő önkormányzati választásokat követő 60 napon 
belül lehetséges. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat, felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, 
hogy a most megbeszélteket dolgozza bele a megállapodásba, amit majd továbbít Győrújfalu felé. 
December 11-ig kell tartani egy rendkívüli ülést, amin elfogadják a közös hivatali társulási megállapodást, 
és az új közös hivatal alapító okiratát. Megállapítja, hogy a napirendi pont tárgyalását befejezték. 
 

 

8. napirendi pont: Javaslat fogászati ügyeleti ellátást biztosító szerződés megkötésére 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A fogászati ügyeleti ellátást 
eddig is az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (EESZI) kötött szerződés alapján 
biztosították, ami idén év végén lejár. 
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy erre mennyit szoktak költeni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy félévente általában 50 ezer forintot, ami annak a függvénye, 
hogy hányan veszik igénybe a fogászati ügyeleti ellátását, amit az Önkormányzatnak meg kell fizetni az 
EESZI részére. Ez kötelező feladat, amit minden önkormányzatnak biztosítani kell. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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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234/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Fogászati ügyeleti ellátást biztosító megállapodás megkötéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy szerződést köt az 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) (a továbbiakban: 
EESZI) fogászati ügyeleti ellátásra 2015. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot az EESZI részére 
küldje meg, és a megállapodást a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont: Döntés a vámosszabadi 835/2. hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogának 

megszerzéséről 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az ügy előzményeit, melynek a lényege, hogy korábban 
hozott egy döntést a Képviselő-testület, hogy meg kívánja vásárolni az államtól ezt a földterületet. A 
Földalapkezelő szervezet nem fogadta el az Önkormányzat által benyújtott értékbecslést, mert azt nem 
olyan értékbecslő készítette, aki szerepel az agrárgazdasági szakértői névjegyzékben. A terület vételárát 
pedig 180 ezer forintban határozták meg. Azt is kikötötték, hogy helyi közút kialakítására, 
településfejlesztés céljára lehet használni a területet. Az önkormányzat értékbecslője 80 ezer forintos 
vételárat állapított meg. Most arról kell nyilatkozni, hogy meg kívánják-e szerezni a területet.  
 
Buruzs István alpolgármester megkérdezte, hogy kell-e a terület az Önkormányzatnak, mert 
hasznavehetetlennek tűnik.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint fillérekért kellett volna, de ez túl magas ár érte. Hosszú, keskeny terület.  
 
Luka Zoltán képviselő szerint ez három telek előtt van, esetleg ők használhatnák parkolónak.  
 
Hordós Tamás képviselő szerint ez most nem akut ügy, nincs a fölterületre szükségük. Ha később mégis 
kell, visszatérhetnek rá. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tavaly kaptak egy telefont a Földalapkezelő megyei 
szervezetétől, melyben felajánlották megvételre a területet, azt követően foglalkozott ezzel a testület. 
Feltételezhető, hogy a területet már nem akarták a továbbiakban karbantartani, ezért is ajánlották 
megvásárlásra. 
 
Luka Zoltán képviselő szerint most sincs karbantartva a terület. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint olyan célra se használhatnák, hogy szelektív gyűjtőszigetet 
helyeznek ki oda, mivel arra van más terület is Sárás II-n. Úgy tudja, hogy a körzeti rendőr megvenné és 
gondozná a területet, nyilván nem ekkora összegért, amiért felkínálták. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint azért ne vegyenek területet, hogy aztán a karbantartóknak felesleges 
többletmunkát adjanak. 
 
Buruzs István alpolgármester szerint szavazzanak arról, hogy nem kell a terület az Önkormányzatnak. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés a Vámosszabadi, 835/2. hrsz-ú ingatlan megvásárlásának elutasításáról 
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1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy visszavonja a 
239/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozatát és nem kíván élni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
által a Vámosszabadi, 835/2. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában felkínált vételi lehetőséggel. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet 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: 
 
235/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Döntés a Vámosszabadi, 835/2. hrsz-ú ingatlan megvásárlásának elutasításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy visszavonja a 
239/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozatát és nem kíván élni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
által a Vámosszabadi, 835/2. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában felkínált vételi lehetőséggel. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet részére küldje meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Döntés Győr Megyei Jogú Város rendezési tervének módosításáról 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Győr MJV Polgármesteri Hivatalának 
Településfejlesztési Főosztályának Főépítészeti csoportjától érkezett megkeresés az SZTM 2014-040 
számú Győr, keleti elkerülő út II. ütem szabályozási korrekciója miatt. A II. ütem (AUDI kiselkerülő és az 
1. sz. főút közötti szakasz) végleges terveinek az elkészítése most folyik, ennek a nyomvonal 
korrekciójához (két csomópont-találkozás áttervezéséhez) kérik a hozzájárulást. Vámosszabadit ez a rész 
nem érinti, de mint a III. ütemmel érintett település, Vámosszabadinak is hozzá kell járulni a 
módosításhoz. Erre vonatkozó megkeresésre a településtervező Tér-Háló Kft. nyilatkozata szerint a győri 
rendezési terv módosítás nem  sérti Vámosszabadi  érdekeit, a további eljárásban nem szükséges részt 
vennie az Önkormányzatnak. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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: 
 
236/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Hozzájárulás Győr MJV SZTM 2014-040 számú rendezési terv módosításhoz 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Győr MJV SZTM 2014-040 
számú rendezési terv módosítását és megállapította, hogy a tervezett módosítás Vámosszabadi érdekeivel 
nem ellentétes. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az eljárás folytatásában nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról Győr MJV 
Polgármesterét tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal  
 

11. napirendi pont: Döntés jogi tanácsadásra vonatkozó szerződés megkötésére 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy dr. Perlaky Péter ügyvéd megkereste Vámosszabadi 
Önkormányzatát, hogy havi 1-2 óra időtartamban ingyenes jogi tanácsadással segítené Vámosszabadi 
lakóit. A tanácsadás bővítené az Önkormányzat szolgáltatásait és segítséget nyújtana helyben a 
lakosságnak. Mivel a jogi tanácsadás ingyenes, javasolta, hogy az Önkormányzat épületében, munkaidőn 
belül, egyeztetett időpontban, havi egy alkalommal ingyenesen helyet biztosítsanak a jogi tanácsadáshoz, 
illetve erre vonatkozóan a szerződést kössenek dr. Perlaky Péter ügyvéddel. Az ingyenes szolgáltatást 
Vámosszabadi honlapján is közzétennék. 
 
Alasztics Ervin képviselő ismeri az ügyvéd urat, nagyon flexibilis, ezért hasznosnak tartja a 
kezdeményezést. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint nyilván azért ajánlotta fel ezt a szolgáltatást, hogy így 
ügyfeleket találjon.  
 
Hordós Tamás képviselő javasolta, hogy 17 óra után legyen az ügyvéd fogadóideje. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester jelezte, hogy ezt az ügyvéd úrral kívánja egyeztetni, alkalmazkodjanak 
hozzá, hiszen minden nap más településen van. Akinek nem jó az az időpont, amikor az ügyvéd úr itt van, 
keressen magának más ügyvédet. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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: 
 
237/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Ingyenes jogi tanácsadást biztosító szerződés megkötéséről  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Perlaky Péter 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tartson havi egy alkalommal a Faluház épületében a település lakói 
számára. 
2. A Képviselő-testület a jogi tanácsadás helyszínét térítésmentesen bocsátja dr. Perlaky Péter ügyvéd 
rendelkezésére. 
3. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a jogi tanácsadásra vonatkozó 
szerződést kösse meg és a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal  
 

12. napirendi pont: Az Önkormányzat ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzata ellen 
Dolmányos Katalin indított munkaügyi pert közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése miatt. A Győri 
Törvényszéken önkormányzati fellebbezés miatt eljárás van folyamatban. A Törvényszék felhívta az 
Önkormányzatot nyilatkozattételre, a fellebbezési szándék fenntartása vonatkozásában. Amennyiben nem 
tesz nyilatkozatot az Önkormányzat, akkor azt a Törvényszék úgy tekinti, hogy a fellebbezést fenntartják. 
Azt javasolja, hogy a fellebbezést vonják vissza. Ezzel az I. fokú ítélet emelkedik jogerőre, ami arra 
kötelezte az Önkormányzatot, hogy 6 havi felmentési időre 960.000,-Ft-ot, 2 havi végkielégítésként 
320.000,-Ft-ot és ügyvédi költségekre 100.000,-Ft-ot fizessen meg Dolmányos Katalin részére. 
 
Dolmányos Katalin alpolgármester bejelentette személyes érintettségét és kijelentette, hogy a határozat 
meghozatalában nem kíván részt venni. Elmondta, hogy a bíróság azért adott helyt a keresetének, mert a 
polgármester úr rendkívüli felmentéssel szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyát, azonban a bíróság 
szerint arról a Képviselő-testületnek kellett volna döntést hozni, így a felmentés nem az arra jogosulttól 
származott.  
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Hordós Tamás képviselő szerint a másodfokú bíróság sem döntene másként. 
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy az ítélet a közalkalmazotti jogviszonyt is visszaállította? 
 
Dolmányos Katalin alpolgármester tájékoztatja, hogy nem kérte a visszahelyezését. 
 
Hordós Tamás képviselő azt javasolta, hogy vonják vissza a fellebbezést.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaügyi perrel kapcsolatos döntés 
meghozatalából kizárja Dolmányos Katalin alpolgármestert. 
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: 
 
238/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a munkaügyi perrel kapcsolatos döntés 
meghozatalából kizárja Dolmányos Katalin alpolgármestert. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A 
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
239/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Dolmányos Katalin által indított munkaügyi perben fellebbezés visszavonása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győri 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.562/2013/10. számú ítélete ellen benyújtott fellebbezést és dr. 
Freier József ügyvédnek a perbeli jogi képviseletre adott meghatalmazást visszavonja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról a Győri 
Törvényszéket tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2014. december 4. 
 

13. napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra 4 fő adta be 
igényét. Korábban a jövedelmi helyzettől függően különböző mértékű támogatást kaptak, most azt 
javasolja, hogy egységes mértékű, 5 ezer forint legyen a támogatás. Azt tudni kell, hogy a Bursa 
ugyanannyit hozzátesz, amennyit az Önkormányzat ad.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint az előző években nagyobbak voltak a pályázók között a jövedelmi 
különbségek. 
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Pajor Károly képviselő javasolta, hogy az idei költségvetésbe betervezett összeget osszák el a pályázók 
között, így a költségvetés ezen része nem változna. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint az idei évre betervezett összeg 7 fő között oszlott meg, most 4 fő 
pályázott. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint egységesen 5 ezer forint támogatást állapítsanak meg. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzata elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 
benyújtott igényeket. 
2. A Képviselő-testület az A, B, C, D jelzéssel ellátott pályázónak havi 5.000,-Ft ösztöndíj támogatást 
biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a bírálati eredmény rögzítéséről a 
Bursa Ösztöndíjpályázat nyilvántartási rendszerében gondoskodjon. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2014. december 5. 
 
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: 
 
240/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzata elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 
benyújtott igényeket. 
2. A Képviselő-testület az A, B, C, D jelzéssel ellátott pályázónak havi 5.000,-Ft ösztöndíj támogatást 
biztosít. 
3. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a bírálati eredmény rögzítéséről a 
Bursa Ösztöndíjpályázat nyilvántartási rendszerében gondoskodjon. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2014. december 5. 
 

14. napirendi pont: Bagári Márta és Major Erzsébet kérelmének elbírálása 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzata az idei 
évben pert indított a kérelmezők ellen személyhez fűződő jogok megsértése miatt. A perben 2014. 10. 09-
én megszületett az I. fokú ítélet, mely szerint mindkettőjüket 50.000-50.000,-Ft és annak kamatai 
megfizetésére kötelezték. Az a kérésük, hogy a rájuk kiszabott 50.000-50.000,-Ft és ezen összeg után 2014. 
március 6. napjától a kifizetés napjáig az adott félévre a félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 
alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésétől méltányossági alapon tekintsenek el. 
Véleménye szerint a testület felállása megváltozott, el is határolódtak korábban már ettől az ügytől. Az a 
kérdés, hogy elengedjék-e a bíróság által kiszabott összeg megfizetését. 
 
Buruzs István alpolgármester szerint lehetnek ilyen gálánsak. 
 
Pajor Károly képviselő szerint az egy másik önkormányzat ügye volt, hagyják.  
 
Hordós Tamás képviselő úgy gondolja, ha a kérelmezők másodfokra mentek volna, akkor megnyerték 
volna az ügyet, mert a TASZ beszállt volna, hiszen sorban nyerik az ilyen pereket. 
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Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalva az elhangzottakat az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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: 
 
241/2014. (XI. 27.) önkormányzati határozat 
Bagári Márta és Major Erzsébet kérelmének elbírálása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bagári Márta és 
Major Erzsébet kérelmének helyt ad, és eltekint a Győri Törvényszék P.20.286/2014/20. számú ítéletében 
kiszabott 50.000-50.000,-Ft és annak jegybanki alapkamatainak az Önkormányzat részére történő 
megtérítéséről. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőket 
tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 

 

15. napirendi pont: Egyebek 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy mindenki előtt ismert az, hogy holnap, november 
28-án pénteken 12 órára kaptak időpontot a Belügyminiszterhez. Hárman mennek, Buruzs Istvánnal és 
Hordós Tamással, a taktikai megbeszélésen felvázolták, hogy mit szeretnének és milyen kéréssel fordulnak 
a Miniszter Úrhoz. Abban bízott, hogy most kicsivel többen lesznek, ez a tájékoztatás inkább a 
lakosságnak szólt volna. Holnap 18 órakor lakossági fórumon ismertetik a tárgyalás eredményét. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester a 
Képviselő-testület nyilvános ülését 20.10 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 

 

 

Kmf. 

 

 

    Lizákné Vajda Lívia                                                                                              dr. Torma Viktória  
      polgármester                                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
     Pajor Károly                        
      képviselő  

 


