
1 

 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 16.30-tól 17.10-ig tart. 
 

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

Lizákné Vajda Lívia  polgármester 
Dolmányos Katalin  alpolgármester 
Alasztics Ervin   képviselő 
Hordós Tamás   képviselő 
Luka Zoltán                        képviselő 
Pajor Károly   képviselő 
                                        mindösszesen: 6 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
 
Távol maradt: Buruzs István alpolgármester 
 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint 
Dolmányos Katalin alpolgármestert kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Javaslat a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyására; Előadó: Lizákné 
Vajda Lívia polgármester 
3. Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
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: 
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245/2014. (XII. 11.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Javaslat a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyására; Előadó: Lizákné 
Vajda Lívia polgármester 
3. Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról; Előadó: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

1. napirendi pont: Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási 
megállapodásról 
 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy hosszas egyeztetés után írásba foglalták a társulási 
megállapodást az új közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. A megállapodás tervezetet megküldte a 
Képviselő-testület részére.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a korábbi ülésen elhangzottaknak megfelelően rögzítették, 
hogy a közös hivatali normatívából 4,89 főre jutó Győrújfalut, 4 főre jutó pedig Vámosszabadit illeti. A 
jegyző összes kiadását a székhely, az aljegyző összes kiadását pedig Vámosszabadi viseli a normatívából. 
Az elszámolás határidejét december 23-ban jelölték meg, de ezt Győrújfalu módosította január 30-ra. Ez 
azt jelenti, hogy ha Vámosszabadin a hivatali kiadások meghaladják az állami támogatás összegét, akkor a 
különbözetet a következő év január 30-ig kell megfizetnie a gesztor Győrújfalu részére. A megállapodás 
tartalmazza a beszámításra vonatkozó rendelkezéseket is, olyan módon, hogy ha esetleg a közös hivatali 
normatíva bármilyen beszámítás miatt csökkenne, akkor lakosság arányosan egészítik ki a települések a 
beszámítás előtti összegre. Ez véleménye szerint nem következhet be, mert a beszámítás nem a hivatalra 
jutó normatívából történik, hanem az egyéb, kötelező feladatokra biztosított normatívából.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy a 2013. évben ez volt a sértődés tárgya Győrújfalu és 
Győrladamér között, hogy a győrladaméri iparűzési adóerő képesség miatt levontak a hivatali 
normatívából, ezt akarják most ezzel a rendelkezéssel elkerülni. 
 
Pajor Károly képviselő szerint ez a rendelkezés akkor is igaz, ha Vámosszabadinak nagyobb az adóerő 
képessége, azaz miattuk vonnak el a normatívából, hiszen akkor is a településeknek lakosságarányosan, 
vagyis majdnem fele-fele részben kell kiegészíteniük a normatívát és nem csak annak a településnek, 
amelyik miatt az elvonás történik.  
  
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint ilyen esetben ez előny Vámosszabadinak, hogy a másik 
önkormányzat is hozzájárul az elvonáshoz. Ha azonban a másik önkormányzat miatt vonnak el, akkor 
rosszabbul jár Vámosszabadi, mert nekik is hozzá kell tenni. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy az benne van-e a megállapodásban, hogy az aljegyzőnek ki 
a munkáltatója. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatta, hogy bizonyos esetekben a polgármester, bizonyos 
esetekben a jegyző. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatta, hogy az Mötv. ezt a kérdést leszabályozza.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester kijelentette, hogy az aljegyző kérdésébe nem akar Győrújfalu 
beleszólni. Javasolja, hogy fogadják el a megállapodást, benne van a módosítás lehetősége is, ha szükséges, 
akkor később módosíthatják azt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat  
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Győrújfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
  
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: 
 
246/2014. (XII. 11.) önkormányzati határozat 
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Győrújfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Javaslat a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
jóváhagyására 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztést, melynek lényege, hogy az új hivatalnak el 
kell fogadni az alapító okiratát. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrújfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát (az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot küldje meg 
Győrújfalu Község Önkormányzatához és felkéri Nagy Imre Attilát Győrújfalu Község polgármesterét, 
hogy az Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje 
meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
247/2014. (XII. 11.) önkormányzati határozat 
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Győrújfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát (az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot küldje meg 
Győrújfalu Község Önkormányzatához és felkéri Nagy Imre Attilát Győrújfalu Község polgármesterét, 
hogy az Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a Magyar Államkincstárhoz küldje 
meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester  elmondta, hogy az új hivatalnak bankszámlát is kell nyitni. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
Határozati javaslat 
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A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal részére bankszámla nyitása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az irányítása alatt álló 
Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal nevű intézménynek önálló költségvetési elszámolási számla és 
alszámla megnyitását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Nagy Imre Attila polgármestert, hogy a bankszámlák megnyitása iránt a 
számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-nél intézkedjen. 
Felelős: Nagy Imre Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
248/2014. (XII. 11.) önkormányzati határozat 
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal részére bankszámla nyitása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az irányítása alatt álló 
Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal nevű intézménynek önálló költségvetési elszámolási számla és 
alszámla megnyitását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Nagy Imre Attila polgármestert, hogy a bankszámlák megnyitása iránt a 
számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-nél intézkedjen. 
Felelős: Nagy Imre Attila polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztést, melynek lényege, hogy a Győri Kistérségi 
Társulásból Győr és több más település kilépett. A székhely Dunaszentpál lett. Szó volt arról, hogy a tagdíj 
emelkedni fog. A lényeg, hogy most folynak az egyeztetések arról, hogy mi lesz a társulás sorsa. Az biztos, 
hogy idén már nem lehet kilépni belőle, csak jövőre. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy mit csinál a társulás? 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy pályázatokon vettek részt, és azt valósították meg, 
például a tanösvény kialakítása. 
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy korábban a kisiskolák támogatására is adtak pénzt. 
Megkérdezte, hogy a kilépett tagoknak nincs-e olyan elszámolatlan tartozása, ami negatívumot jelenthet, 
azaz nincs-e negatív vagyon. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester kijelentette, hogy nem tud ilyenről, szerinte biztosan nincs. 
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy ha fél év múlva derülne ki az, hogy a kilépett tagok tartozást 
hagytak maguk után, akkor a jóváhagyásuk érvényét veszti-e azzal, hogy nem tudtak a körülményekről. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ilyen záradék nincs bent a megállapodásban.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Nagybajcs vissza akart lépni a társulásba, de idén 
arra sincs lehetősége, majd csak jövőre. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
 
 
Határozati javaslat 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
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1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsa 18/2014. (IX. 23.) Tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás részére küldje meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
249/2014. (XII. 11.) önkormányzati határozat 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsa 18/2014. (IX. 23.) Tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás részére küldje meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester a 
Képviselő-testület nyilvános ülését 17.10 órakor berekesztette. 
 
 
 

Kmf. 

 

 

    Lizákné Vajda Lívia                                                                                              dr. Torma Viktória  
      polgármester                                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
     Dolmányos Katalin                        
       alpolgármester  

 


