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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. december 16-án (kedden) 17.30 órára meghirdetett, de 17.50 órakor kezdődő üléséről és 

közmeghallgatásáról 

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

A testületi ülés időben: 17.50-től 19.39-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 
Jelen vannak: Kiss Attila és Tatai Ádám Vámosszabadi Sportegyesület részéről, Alasztics Zsolt a 
Polgárőr Egyesület részéről, Ambrus Gellért a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület részéről, 
Kamocsai Antalné tagiskola-vezető 
 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elnézést kér a késésért, de egy fontos 
ügyet kellett megtárgyalniuk. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Luka Zoltán képviselőt kijelölte. Ezt 
követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és javasolta új napirendi pont felvételét, a 
8. napirendi pontba Réti Csaba volt polgármester szabadságmegváltását, a 9. napirendi pontba a 
Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalását, amit követne az Egyebek napirendi pont és a 
zárt ülés. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójához érkezett igények megtárgyalása, 
közmeghallgatás; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Beszámoló a két ülés történtekről; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 
megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi üléstervének meghatározására; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester  
6. Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
8. Réti Csaba polgármester szabadságának megváltása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Egyebek; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
11. Segélyezések (zárt ülés); 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: 
 
250/2014. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójához érkezett igények megtárgyalása, 
közmeghallgatás; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Beszámoló a két ülés történtekről; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 
megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi üléstervének meghatározására; Előadó: Lizákné Vajda Lívia 
polgármester  
6. Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
7. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
8. Réti Csaba polgármester szabadságának megváltása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Egyebek; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
11. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójához érkezett igények 

megtárgyalása, közmeghallgatás  

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy az iskolától, óvodától, a civil szervezetektől írásban 
kérték a következő évi költségvetési igényüket. Felkéri a jelen lévő civil szervezetek és intézmények 
vezetőit, hogy terjesszék elő az igényüket.  
 
Kiss Attila a Vámosszabadi Sportegyesület Elnöke elmondta, hogy két éve alakultak, azóta többször is 
hangsúlyozta, hogy mi volt a céljuk. Sikerült egy ilyen kis faluban egy komoly egyesületet alakítaniuk, 
aminek már négy csapata van, felnőtt, serdülő, ifi és az ovifoci. Ez azzal jár, hogy több a kiadásuk. Tavaly 
is kérte, hogy a 600 ezer forintos támogatást emelje meg az Önkormányzat, akkor ez nem történt meg, és 
idénre is ennyi támogatást kaptak, amit év közben még 100 ezer forinttal egészített ki az Önkormányzat, 
amikor a mezeket vették. Szerinte ez az összeg a céljaik megvalósításához nem elegendő. 2015-ben több, 
mint 1,4 millió forintba kerülne a Sportegyesület működtetése, ehhez 1 millió forintot kér.  
 
Hordós Tamás képviselő megjegyezte, hogy a kérésben nem látja a bevételeket, csak a kiadásokat. 
Amikor egy költségvetést összeállítanak, akkor a kiadásokat és bevételeket is fel kell sorolni. 
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Kiss Attila elmondta, hogy jegybevétel nem igen van, e mellett van a tao-s pályázati pénz, amin 
meghatározott dolgokat, labdákat, mezeket, sportszereket lehet vásárolni. Ezért sem szerepelnek az 
igényükben ezek a dolgok. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy van-e szponzoruk. 
 
Kiss Attila elmondta, hogy volt pár magánember, akik szép lassan elmaradtak. Ebből tehát plusz 
bevételük nem származik. 
 
Luka Zoltán képviselő megkérdezte, hogy mennyi tao-s támogatást kaptak. 
 
Kiss Attila elmondta, hogy 1 070 ezer forintot kapnak, amiből melegítőket és edzőkaput szeretnének 
venni, de ehhez is kell önerőt hozzátenniük.  
 
Luka Zoltán képviselő megkérdezte, hogy a jövő évi igényben a 300 ezer forintos pályázati pénz mire 
vonatkozik. 
 
Kiss Attila elmondta, hogy jövőre is szeretnének pályázni tao-s támogatásra, és annak az önrészét állította 
be a költségvetésbe. Azt is elmondta, hogy ha még sikerülne összeszedni annyi tao-t, amennyire keretet 
kaptak, ahhoz már az önrészt nem is tudnák biztosítani. Ez a 300 ezer forintos összeg tényleg minimális. A 
másik megoldás, hogy nem pályáznak. De azt nem tehetik meg, mert négy csapatuk van, ez már tényleg 
sportegyesületnek tekinthető, 60 igazolt játékossal, akiknek 90%-a vámosi gyerek, akik jobb helyen vannak 
a sportpályán, mint egyéb helyeken.  
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy a játékosok mennyi tagdíjat fizetnek. 
 
Kiss Attila elmondta, hogy semennyit, azt januártól akarják bevezetni. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint ez mindenképpen indokolt, de a költségvetést ki kell egészíteni és a 
bevételi oldalt át kell gondolni. Megkérdezte mi az a kocsifutás és kell-e vakondírtás. 
 
Kiss Attila elmondta, hogy a kocsifutás azért van, mert a játékosok náluk ingyen fociznak, de ha vidéken 
van a meccs, akkor annyit megérdemelnek, amikor 4-en, 5-en beülnek egy autóba, hogy valamennyit 
megtérítenek nekik. Annak örülne, ha a vakondírtást az önkormányzat állná, de eddig is mindig ők 
csinálták. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy mi az a csapatbankett. 
 
Kiss Attila tájékoztatta, hogy ez hozzátartozik minden egyesület életéhez, összejönnek, esznek-isznak.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megköszönte a szóbeli beszámolót és felkérte Ambrus Gellértet a 
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület elnökét, hogy terjessze elő az igényét.  
 
Ambrus Gellért a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület elnöke elmondta, hogy egyrészt a 
működésükre, másrészt a különböző programok megszervezésére kérnének támogatást. Céljuk a pályázati 
pénzek megszerzése, és ehhez a szükséges önrész biztosítása, ha pedig nincs pályázat, akkor a program 
megszervezésére fordított összeg megszerzése. Próbálnak céges támogatást is szerezni a programokhoz. 
Ha egy program elmaradna, akkor arra nem hívnák le a kért összeget, hanem csak arra, ami az előkészítő 
fázisban van, ezt nem tudja, hogy hogyan lehetne megoldani. Összesen 350 ezer Ft-os önkormányzati 
támogatásra lenne igényük.  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a költségvetésben nevesítésre kerül, hogy milyen programra 
mennyi támogatást ad az Önkormányzat, és ha a megvalósítási szakaszba érnek, akkor be kell adnia az 
Egyesületnek egy támogatási igényt.  
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Lizákné Vajda Lívia polgármester megköszönte a szóbeli beszámolót és felkérte Kamocsai Antalné 
tagiskola-vezetőt, hogy terjessze elő az igényét.  
 
Kamocsai Antalné tagiskola-vezető megköszönte, hogy bár nem önkormányzati intézmény az iskola, 
azt mégis támogatja az Önkormányzat, mert a KLIK-től nem kapnak semmilyen támogatást. Szeretné 
kérni a már hagyománnyá vált írószer csomagot, amit év elején kapnának a gyerekek, ez 150 ezer forint, 40 
ezer forintot kér a „Láss zölden!” csapatverseny lebonyolítására, 30 ezer forintot a csilizradványi 
testvériskola vendégül látására. 50 ezer forintot kér a nyár eleji iskolai kirándulásra, ahova a leendő 
elsősöket is el szokták vinni, 10 ezer forintot terítőre az óvodai étkezőasztalokra, 50 ezer forintot 
sportszerekre, amivel a gyerekek a napköziben, meg az egyéb községi rendezvényeken játszanak. 20 ezer 
forintot könyvekre, mert amit a KLIK ad, az nem elég a jutalomkönyvekre, amit a jó tanulók kapnak, 10 
ezer forintot szakmai újságra, bár erre lehet, hogy nem lesz szükség, mert ezt lehet, hogy a KLIK kifizeti, 
illetve elindították az iskola újságot és ennek a kétszeri megjelenésére kér 40 ezer forintot.  
 
Luka Zoltán képviselő megjegyezte, hogy a mostani testületből 4 képviselőnek is a helyi iskolába jár a 
gyermeke, tehát átlátják azt, hogy milyen gondokkal küzd az iskola.  
 
Hordós Tamás képviselő megpróbál a könyvekre és a sportszerekre szponzorokat keresni. Ha az iskola 
újság költsége a nyomdát jelenti, akkor abban is próbálnak segíteni.  
 
Dolmányos Katalin alpolgármester megkérdezte, hogy van-e iskolai diáksportkör, mert vannak olyan 
pályázatok, ahol ezeket támogatják. 
 
Kamocsai Antalné tájékoztatta, hogy nincs, és Kisbajcson sincs. Megköszönte a falubuszt is, hogy mindig 
megkapják, mert csak így tudnak eljutni a versenyekre, meg a dísztermet is, amit mindig megkapnak a 
programjaikhoz. Mindent csak az önkormányzati támogatással tudnak megoldani, ezért is szerepelnek a 
helyi rendezvényeken, ezzel öregbítve az iskola hírnevét.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megköszönte a szóbeli beszámolót és felkérte Alasztics Zsoltot a 
Polgárőr Egyesület elnökét, hogy terjessze elő az igényét.  
 
Alasztics Zsolt a Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hogy 50 ezer forinttal emelte a tavalyi igényüket 
250 ezer forintról 300 ezer forintra. Szeretnének ruházatbővítést, annak a 15 embernek egységes ruházatot, 
akik a leginkább részt vállalnak az Egyesület munkájában. Kiadás a gépjárművük fenntartása, valamint 
vásárolni szeretnének egy éjjellátó készüléket. Az csak az első negyedévben fog kiderülni, hogy az államtól 
mekkora támogatást kapnak, de az a véleménye, hogy a két támogatásból megfelelően tudnának 
gazdálkodni.   
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy a Segítőkéz Alapítvány, a Vöröskereszt 
Vámosszabadi Szervezete, a Nyugdíjasklub, a Faluépítő Közösség, a Horgászegyesület és az Óvoda 
írásban adta be az igényét. Elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény  költségvetési koncepció 
készítését írta elől, melyet korábban november 30-ig, a tavalyi évtől október 31-ig kellett a Képviselő-
testület elé terjeszteni. Ezt a kötelezettséget a 2014. évi XXXIX. törvény 2014. szeptember 30. napjától 
hatályon kívül helyezte. Fontosnak tartották azonban, hogy megismerjék intézményük és civil szervezetek 
jövő évi költségvetési igényét annak érdekében, hogy a 2015. évi költségvetést mindre kiterjedően, 
alaposan tudják tervezni. Amint a költségvetés számai ismertek lesznek, tájékoztatni fogják az igénylőket.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megállapította, hogy a közmeghallgatáson más nem 
jelentkezik szólásra, így a közmeghallgatás végére értek, és a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
Kiss Attila, Tatai Ádám, Alasztics Zsolt és Kamocsai Antalné tagiskola-vezető elhagyták a Képviselő-
testületi ülés helyszínét 18.15 órakor. 
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2. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester írásban elkészítette a beszámolóját, amit a képviselők megismertek. 
Kiemelte, hogy a jogi tanácsadásra megkötötte a szerződést dr. Perlaky Péter ügyvéddel. Ez januártól 
indulna és minden hónap utolsó hét szerdáján 14-16 óra között lenne. Ezt meghirdetik a hivatalos 
fórumokon. Nagy segítség lehet azoknak, akiknek jogi tanácsra van szükségük. 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 6 fő. A 
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
251/2014. (XII. 16.) 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 
 

3. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintettel, 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 6 fő. A 
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
252/2014. (XII. 16.) 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 

 

4. napirendi pont: Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat, ebben összefoglalta, hogy miért 
indokolt a rendelet megalkotása, az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. A Képviselő-testület korábban 
is a választópolgárok 25%-ában határozta meg a népszavazás kezdeményezőinek a számát, és úgy 



6 

 

gondolja, hogy ez jelentős számú választópolgárt jelent. Figyelembe kell venni, hogy egy népszavazásnak a 
költségei magasak és mindig van érvényességi és eredményességi küszöbe is.   
 
Hordós Tamás képviselő szerint egy demokráciában nem kérdés, hogy mennyibe kerül a népszavazás, ő 
a választópolgárok 10%-át javasolja. 
 
Pajor Károly képviselő megnézett találomra pár ilyen rendeletet és azt tapasztalta, hogy mindenhol a 
felső intervallumban, 20% körül határozták meg ezt az arányt.  
  
dr. Torma Viktória jegyző javasolta figyelembe venni azt, hogy népszavazást általában akkor 
kezdeményeznek, ha van egy olyan lakossági igény, amit a Képviselő-testület nem támogat.  
 
Pajor Károly képviselő szerint, ha egy lakossági kezdeményezés akkora támogatottsággal rendelkezik, 
akkor a 20-25% sem elérhetetlen a számukra, míg ha ez a küszöb alacsony, akkor adott esetben csipp-
csupp dolgokban is kezdeményezhetnek népszavazást. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint népszavazást csak önkormányzati ügyekben lehet kezdeményezni. Azt 
nem tudja elképzelni, hogy Vámosszabadin csipp-csupp témában 120 aláírást össze lehessen gyűjteni. 
 
Luka Zoltán képviselő megkérdezte, hogy a korábbi módosítás előtt mennyi választó kellett a 
népszavazáshoz. 
 
Alasztics Ervin képviselő tájékoztatta, hogy darabszám volt meghatározva, nyilván jóval alacsonyabb, de 
akkor 800-an laktak a községben. Nem gondolja, hogy az arányszámot lejjebb kellene vinni, mert ezt 
megszűri a kezdeményezés támogatottságát és felesleges olyanért pénzt kiadni, ami eleve reménytelenségre 
ítéltetett. Ha valakinek sikerül 20%-ot összegyűjteni, az már mutatja, hogy a téma fajsúlyos. 
 
Hordós Tamás képviselő ezzel nem ért egyet, mert nem biztos, hogy a téma nem fajsúlyos, csak az 
emberek közönyösek. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint ha ez van, akkor szavazni sem fognak elmenni és kidobnak az 
ablakon milliókat a népszavazásra. 
 
Hordós Tamás képviselő a költséggel nem hajlandó foglalkozni. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint pedig foglalkozzon vele, mert a költségvetést a testület 
fogadja el és hajtja végre. Egyetért Alasztics Ervin és Pajor Károly képviselők felvetéseivel és el tudja 
fogadni a 20%-os arányt. Ez előszűrőnek és hatékonyság mérőnek is jó. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a javasolt módosítással teszi fel szavazásra:  

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/…. (…. ….)  önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
A Képviselő-testület helyi népszavazást rendel el, ha azt a település választópolgárainak húsz százaléka 
(20%-a) kezdeményezte. 

2. § 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

3. § 
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A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 2 fő ellenszavazata mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról (a 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

5. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi üléstervének meghatározására 

 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 
 
Hordós Tamás képviselő a szeptember 10. és november 26. közötti időszakra még egy ülést betervezne, 
mert az ősz elég sűrű szokott lenni.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint felesleges többet betervezni, mert ezeken kívül is tarthatnak 
ülést.  
 
Luka Zoltán képviselő megkérdezte, hogy ezen lehet-e módosítani. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az üléstervet a Képviselő-testület határozattal fogadja el, 
tehát a Képviselő-testület módosíthatja is.  
 
Dolmányos Katalin alpolgármester szerint október 23-a alkalmából szokott lenni ünnepi testületi ülés, 
pont a díszpolgári cím adományozása miatt. 
 
Pajor Károly képviselő szerint, ha betervezik, aztán nem kerül rá sor, akkor utólag módosítani kell, míg 
ha nem tervezik be, akkor nincs mit módosítani. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester is a minimumra törekedne, és ez úgyis változik. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a rendkívüli üléseknek más a jellege, ott nincs beszámoló, a napirendtől 
nem lehet eltérni. Az üléseket a szükség hívja létre és általában sokkal több van, mint amennyi be van 
tervezve.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megkérdezte, hogy mire vonatkozik a 4 órás összehívás, a rendkívüli 
ülésre? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a rendkívüli ülést is össze lehet hívni akár 5 nappal 
korábban is, de legkésőbb 8 órán belüli időpontra is össze lehet hívni sürgős esetben.  
 
Hordós Tamás képviselő szerint még egy ülést tervezzenek be. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester javasolja, hogy október 20-ára tervezzenek be egy ülést, amin 
aktuális, döntést igénylő ügyeket tárgyalnának, ezzel egészítsék ki az üléstervet, így az ülések időpontjai a 
2015. évben: január 22., február 19., március 19., április 23., május 21., június 18., szeptember 10., október 
20.,  december 10., közmeghallgatás: november 26.  
 
A Képviselő-testület tagjai a polgármesteri javaslattal egyetértettek. 
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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: 
 
253/2014. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
A Képviselő-testület 2015. évi üléstervének jóváhagyásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre szóló üléstervét elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy javult-e az adófizetési morál? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy nem javult, nagyon sok a felszólítás, inkasszó, munkabérből 
történő letiltás, mert nincs önkéntes teljesítés. Mindig ugyanazok a személyek szerepelnek a hátralékosok 
között.  
 
Ambrus Gellért helyi lakos megkérdezte, hogy két részletben kell-e megfizetni az adót, ha igen, a csekk 
akkor is csak egyszer jön? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a készpénzátutalási megbízást is kétszerre küldik, tavasszal 
és nyár végén.  
 
Ambrus Gellért helyi lakos szerint akkor ő nem figyel oda. 
 
Dolmányos Katalin alpolgármester megkérdezte, hogy szükség van-e az adóban a helyettesítésre. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ez a hivatal jövőbeni szervezetétől függ, eddig szükség volt, 
mert az állandó fluktuáció miatt fontos volt, hogy legyen egy állandó ügyintéző azon a területen. Úgy látja, 
hogy az igazgatási-adóügyi ügyintéző, Kozma Rózsa nagyon ügyes, jól viszi az adóügyeket. 
 
Dolmányos Katalin alpolgármester megkérdezte, hogy van-e már anyakönyvvezető? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a kirendeltségen nincs, az állandó személycserék miatt nem 
is tudott senkit anyakönyvi tanfolyamra beiskolázni, ezért egy győrzámolyi kolleganő és saját maga végzik 
az anyakönyvi teendőket. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy a beszámolóban említett feszített munkatempóra milyen 
megoldást keresett. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy nagyon örült volna a létszámbővítésnek, de a Képviselő-
testület döntésétől függ, hogy ezt engedélyezik-e. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy felmerült-e ennek az igénye? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy benne felmerült, de mivel a hivatal átszervezésre kerül, ez 
már nem az ő hatásköre, viszont megfontolásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy milyen területen? 
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dr. Torma Viktória jegyző úgy gondolja, hogy a hatósági terület nagy, ez alatt az általános igazgatást és 
az adóigazgatást érti, ezért célszerű lenne erre a területre még egy embert felvenni. 
 
Hordós Tamás képviselő javasolja, hogy a Vámosszabadit érintő elektronikus dokumentumok 
kerüljenek elhelyezésre a Vámosszabadi Önkormányzat szerverén, azaz az előterjesztések, rendeletek, 
jegyzőkönyvek. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy erre intézkedéseket tesz és az informatikus megoldja. 
Egyébként a képviselő úr által említett anyagok pdf-ben a holnapon elérhetőek. 
 
Hordós Tamás képviselő szeretné, ha ezek az anyagok doc formában lennének elérhetőek. Azt gondolja, 
hogy ha a számítógépes infrastruktúra adott, akkor azoknak egy helyen kell lenni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a végleges anyag mindig az, ami ki van nyomtatva, illetve a 
pdf forma. 
 
Pajor Károly képviselő szerint a doc formátum alkalmas a módosításra. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint azért fontos ez, mert ha bármit elő kell venni, akkor csak át kell írni. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy amikor megkezdte a munkát Vámosszabadin, akkor neki is 
mindent be kellett gépelni, mert semmi nem volt elérhető elektronikusan. Ebben rengeteg munkája van, 
senki nem is tudhatja, hogy mennyi. 
 
Hordót Tamás képviselő ezt tudomásul veszi, nem is azt kéri számon, ami korábbi anyag, hanem csak 
azt szeretné kérni, hogy ezek a dokumentumok, amiket mondott fel legyenek mentve a szerverre, 
szerkeszthető formátumban, mert ha ezek elektronikusan keletkeztek, akkor legyenek meg elektronikusan. 
Ő nem akarja utólag szerkeszteni a dokumentumokat. 
 
Pajor Károly képviselő szerint, ami Vámosszabadit érinti, semmi nem indokolja, hogy ne legyen fent a 
szerveren. 
 
dr. Torma Viktória jegyző érti a képviselői szándékokat, hiszen könnyebb úgy dolgozni, hogy a doc 
kiterjesztésű word fájlokat később átírják és abból készítenek új előterjesztéseket, hiszen vannak olyan 
kötelező napirendek, amiket minden évben meg kell tárgyalni, csak éppen az adatokat kell módosítani 
benne. Elmondta, hogy amikor neki szüksége volt az itteni SzMSz-re, akkor fogta és begépelte, mert nem 
volt meg semmilyen más módon, csak papír alapon.  
 
Hordós Tamás képviselő megérti és jogosnak tartja, amit a jegyzőnő mond, pont ezért nem szeretnének 
ilyen helyzetbe kerülni. 
 
Dolmányos Katalin alpolgármester elmondta, hogy volt olyan korábbi dokumentum, amit ő is keresett 
elektronikusan és nem találta. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint fontos lehet a pdf forma is, az összehasonlítás miatt, mert az egy adott 
állapotot rögzít. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy itt 2012-ben olyan döntést hozott a Képviselő-testület, hogy 
az akkori jegyző elviheti a számítógépét, de arra nem gondolt senki, hogy azon vannak az önkormányzati 
dokumentumok. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint ez hibás döntés volt.  
 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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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: 
 
254/2014. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
A Győrzámoly Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.  
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a 
Vámosszabadi Önkormányzatra vonatkozó elektronikus dokumentumokat helyezze el az önkormányati 
szervergépen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
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: 
 
255/2014. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a 
Vámosszabadi Önkormányzatra vonatkozó elektronikus dokumentumokat helyezze el az önkormányati 
szervergépen. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A témaválasztást az indokolta, hogy 
ilyen tartalmú ellenőrzésre nem került még sor.  
 
Hordós Tamás képviselő szerint ez mindenképpen érdekes téma. 
 
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: 
 
256/2014. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre szóló belső ellenőrzési 
témakört a következőkben határozza meg: 

 Az önkormányzat által társadalmi szervezetek részére átadott pénzeszközök vizsgálata 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint  
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8. napirendi pont: Réti Csaba polgármester szabadságának megváltása 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy az előterjesztésben 
foglaltakat ismertesse. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról korábban az 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 
rendelkezett. A Pttv. a 2014. évi általános önkormányzati választások napjától, 2014. 10. 12-től hatályát 
vesztette, de a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
a polgármester végkielégítésére, a szabadság megváltására vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell. 
A polgármester szabadság kiadásának rendjére vonatkozóan a Pttv. 5. §-a mindössze a szabadság mértékét 
határozza meg, melynek értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alap – és 14 nap 
pótszabadságra jogosult. A Pttv. 13. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkozatási jogviszonyra 
megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXVIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) szabadságkiadásra vonatkozó 103-107. §-ban foglaltakat.  
A szabályok értelmében az önkormányzati ciklus végén meg kell állapítani a jogviszony fennállása során ki 
nem adott szabadság mértékét és az esedékes szabadságmegváltás kifizetése iránt intézkedni kell.  
Réti Csaba polgármesteri foglalkoztatási jogviszonya tisztsége megszűnése napján, 2014. 10. 12-én az új 
polgármester megválasztásával megszűnt. A Kttv. 107. § (2) bekezdése kimondja, hogy a kormányzati 
szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell 
váltani. Réti Csaba polgármester 36 nap szabadságot nem vett ki, ezért a vonatkozó szabályok alapján a 
számára a ki nem adott szabadságot meg kell váltani. Ebben van az előző évről áthozott 21 nap és idei 
évben ki nem vett 15 nap szabadság. A szabadságokat a Magyar Államkincstár felé jelenteni kellett. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint az előző évi szabadságot el lehet felejteni, mert nem lehet átvinni, a 
másik, hogy Csaba egész évben szabadságon volt, tehát azt kell megnézni, hogy milyen lehetősége van 
annak, hogy bepereli az Önkormányzatot. A szabadság megváltást felejtsék el, úgy, ahogy van. Nem 
tudják, hogy a jelenléti íveket rendesen töltötte-e. 
 
Luka Zoltán képviselő egyetértését fejezte ki, véleménye szerint a jelenléti íveket már nem tudják 
ellenőrizni. 
 
Hordós Tamás képviselő úgy gondolja, hogy Réti Csaba sem fogja tudni bizonyítani és ők sem fogják 
tudni bizonyítani a dolgokat. Azt gondolja, hogy az a munka, amit Réti Csaba itt elvégzett, abszolút nem 
jogosítja fel arra, hogy szabadságmegváltást kérjen.  
 
Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy a 36 napot a gép jelzi-e. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a KIR programból, a jogviszony megszűnésekor kiállítandó 
elszámoló lapon látszik. Elmondta, hogy megnézte más önkormányzatoknál a gyakorlatot és azt 
tapasztalta, hogy volt olyan polgármester, aki az egész ciklusban nem vett ki szabadságot, és azt 
megváltották neki a választásokat követően. Addig nem tudják kiléptetni a polgármester urat, amíg a ki 
nem vett szabadság kérdése nem rendeződik. Azt kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg a döntést. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ez tisztán jogi kérdés és nem politikai. Így kell eljárni és ki kell fizetni. 
 
Pajor Károly képviselő szerint is, ha bent maradt a szabadság és az jár törvényileg, akkor azt ki kell 
fizetni. 
 
Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy mennyi ennek a pénzügyi vonzata. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy körülbelül nettó 320 ezer forint.  
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Hordós Tamás képviselő szerint végkielégítés is meg ez is. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy végkielégítés nem volt, mert annak feltétele, hogy két évig 
betöltse a ciklust a polgármester, de ez a feltétel nem teljesült. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint mindegy, mert egyszer kapott már. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy az nem tartozik ide, nem tudja, hogy korábban kapott-e 
vagy nem, most biztos, hogy nem kapott. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester a vitát lezárja és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Réti Csaba volt polgármester szabadságának megváltása  
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Réti Csaba volt 
polgármester részére 36 nap szabadságot megvált. 
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 2 fő igen szavazatával, 3 fő ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
257/2014. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
Réti Csaba volt polgármester szabadságának megváltása tárgyában a határozati javaslat 
elutasítása 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította.  
 
 

9. napirendi pont: A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy törvényességi felhívást kapott az Önkormányzat, 
mert az ideiglenes befogadó állomáson nem biztosítja a védőnői és a fogászati ellátást. Az ügyben több 
hatóság felé megkereséssel éltek, mert véleményük szerint ez nem önkormányzati, hanem állami feladat, de 
a válaszok még nem érkeztek meg, ezért javasolja, hogy a Kormányhivataltól kérjék a határidő 
meghosszabbítását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Törvényességi felhívás határidejének meghosszabbításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a GYB-04/1351-
2/2014. számú törvényességi felhívás alapján a megalapozott döntés meghozatalához további információk 
beszerzése szükséges, ezért kéri a Kormányhivatalt, hogy a felhívás megtárgyalására rendelkezésre álló 
határidőt 2015. február 15. napjáig hosszabbítsa meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról a Kormányhivatalt 
tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2015. január 5.  

 

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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258/2014. (XII. 16.) önkormányzati határozat 
Törvényességi felhívás határidejének meghosszabbításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a GYB-04/1351-
2/2014. számú törvényességi felhívás alapján a megalapozott döntés meghozatalához további információk 
beszerzése szükséges, ezért kéri a Kormányhivatalt, hogy a felhívás megtárgyalására rendelkezésre álló 
határidőt 2015. február 15. napjáig hosszabbítsa meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatról a Kormányhivatalt 
tájékoztassa. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2015. január 5.  

 

10. napirendi pont: Egyebek 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester kérte a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a zöldterület-
kezelők önkormányzati eszközökkel különböző szociális munkákat elvégezhessenek, kaszálást, vetemény 
kitárcsázását. Erre hatalmas az igény, főleg az egyedülálló, idősebb emberek részéről. Eddig is ez 
működött, de nem volt leszabályozva. Erre havi 10 órás munkakeretet határozzanak meg, ami alatt 10-20 
munkát tudna elvégezni a karbantartó a munkaideje alatt, és az elvégzett feladatot írásban leigazoltatja az 
igény kérőjével. A dolog így letisztázott lenne, mert ki tudnák szűrni azokat, akik többször is igénylik ezt a 
fajta önkormányzati segítséget, és véleménye szerint ez az ellátandó kötelező feladatokat sem akadályozná, 
továbbá a rászorulóknak nagy segítséget jelentene. 
 
Hordós Tamás képviselőnek tetszik az ötlet, de pontos kimutatást kell készíteni ennek a 
költségvonzatáról és azt monitorozzák. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megkérdezte, hogy ezt hogy gondolja a képviselő úr. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint gépek, óra, üzemanyag, de át kell gondolni. Finomítani lehet egy 
egyéves próbaidőszak után. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint nem lehet a pontos költségeket megállapítani, mert órára nem 
lehet lebontani, a különböző javításokat, karbantartásokat nem lehet hova tenni. Üzemórákat nagyjából ki 
lehet számolni. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint van abban valami, amit Hordós Tamás képviselő mond, hisz az 
üzemanyag fogyasztás sokszor az egekben van, pl. ha fél órát dolgozik egy kertben, akkor tudják, hogy 
annak 15 l/óra az üzemanyag fogyasztása, és az üzemanyag a legnagyobb tétel a költségek között. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint monitorozzák le a rendszert, nem azt mondja, hogy kössék meg 
magukat, de abból majd a következtetéseket le tudják vonni. Abba az irányba kell terelni, hogy ez legálisan 
menjen. 
 
Luka Zoltán képviselő szerint is tisztázzák le, és abból lehet majd továbblépni. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szerint tartsák szem előtt, hogy kis falu Vámosszabadi, vannak 
rászorulók és ha arra megy a traktor az utcán, akkor lehet, hogy az idős néni megkéri, hogy tegyen arrébb 
egy köbméter fát. Nem lát mást megoldást, mint, hogy szabályozzák le az időtartamot, ami legyen 10 óra, 
papírozzák le, és abból pár hónap múlva tudnak következtetéseket levonni arra, hogy kik a visszatérő 
kérelmezők, mennyire terhelte le ez a karbantartót, mennyi igény volt stb. Ezzel szeretné elkerülni, a 
„megcsinálta, megígérte” helyzeteket. Nagyon egyszerű nyilvántartásra gondol, amit a munka elvégzésekor 
az igénylő aláír. 
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Pajor Károly képviselő megkérdezte, hogy az emberek erről hogyan értesülnek és mi van, ha a 10 óra 
kimerül? 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja, hogy tudják ezt a lehetőséget és folyamatosan jönnek. 
Szerinte a 10 óra elég lenne, ha kimerül, akkor átcsoportosítják. Azt szeretné, hogy a képviselők tudjanak 
erről, aztán pár hónap múlva már tisztábban látnak. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint ne a karbantartó döntse el, hogy kinek segít.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja, hogy nem ő fogja, de elkezdik papír alapon vezetni, 
akkor látni fogják, hogy ki, mit és mikor kért és elkerülhetőek lesznek a kellemetlen helyzetek.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármesteri felvetéssel. 
 
Ambrus Gellért helyi lakos megkérdezte, hogy mit kezd majd azzal a testület, hogy ilyen gépparkkal és 
személyi állománnyal a közterületek karbantartottak legyenek, ugyanis ahogy a végére érnek a dolgozók, 
már kezdhetik is előről, mert derékig ér a fű. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja, hogy most van egy férfi közfoglalkoztatott is. A 
költségvetésben két ember munkabérét tudják betervezni, többet nem, de vannak a közfoglalkoztatási 
programok, ahol 80-85% bértámogatással vehetnek fel embereket. Ez azonban nehéz, mert aki alkalmas, 
olyat nagyon nehéz találni. A gépparkot is folyamatosan fejleszteni kell, a traktort karban kell tartani, 
ennek költségeit a lehetőségekhez képest betervezik a költségvetésbe. Majd erről a költségvetési tervezési 
időszakban beszélnek. Az előbb tárgyalt szociális célú munkákat is háttérbe fogják helyezni, ha a vízpart 
lenyírása fontosabb. Úgy látja, hogy valamikor a két ember el tudja végezni a feladatokat, valamikor pedig 
a három is kevés lenne, mert annyi munka van. Ezt nagyon nehéz meghatározni, pl. a fűnyírási 
időszakban, vagy télen a havazáskor. Úgy véli, hogy a két állandó emberrel, és egy alkalmas 
közfoglalkoztatottal rendben tudják tartani a falut.  
 
Luka Zoltán képviselő szerint a Szitásdomb lakóparkban is épültek házak, ott is el kell tolni a havat, 
szerinte ezzel a személyi állománnyal nem fogják bírni a munkákat. Hallotta, hogy több településen van 
falugondnok, aki vezeti a buszt, szállítja az időseket, azt nem tudja, hogy ennek milyen feltételei vannak. 
Ezen is el lehetne gondolkodni. Sok helyen a falugondnok viszi a falubusszal versenyre a gyerekeket, 
szállítja a nyugdíjasokat, kiszállítja az ebédet. Biztos van erre megoldás és ha ezzel ki lehet váltani egy 
embert, az nagyon jó lenne.  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy falugondnoki szolgáltatás 600 főnél kisebb lélekszámú 
településen lehet működtetni. Ebben az esetben lehet rá igényelni normatív támogatást. Ennek a 
szolgáltatásnak az a lényege, hogy az intézményi hiányokat enyhítse a gyéren lakott területeken, a 
tanyavilágban. Hívhatják falugondnoknak a buszsofőrt is, de az nem a jogszabályi értelemben vett 
falugondnok, arra nem lehet normatívát igényelni.  
 
Pajor Károly képviselő szerint, ha csúcs idő van, megoldás lehet a tehermentesítésre, hogy szerződéssel 
sofőrt foglalkoztatnak. Vannak itt a faluban ilyen személyek. 
 
Hordós Tamás képviselő szerint bevonhatnák a civil szervezeteket is az ilyen feladatokba. A társadalmi 
munkát erősíteni kell. Az önkormányzati feladat nem azt jelenti, hogy azt csak az önkormányzat láthatja el. 
 
Ambrus Gellért helyi lakos szerint, ha virágosításról van szó, akkor igen, ha közterületi kaszálásáról, 
akkor nem.  
 
Luka Zoltán képviselő szerint egyre több a közterület, ha a Széchenyi játszótér mellett sportterületet 
csinálnak, akkor annak a gondozását rá lehet bízni akár civil szervezetre, akár magánemberekre, akik azt 
igénybe veszik, ezzel csökkenne a zöldterületek nagysága. 
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Hordós Tamás képviselő megkérdezte, hogy mi van azokkal, akik nem ide vannak bejelentkezve, 
mennyi a látencia? Tudják-e azt, hogy kik azok, akik be vannak jelentve, vagy nincsenek bejelentve, de itt 
laknak, és a kommunális adót nem fizetik. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a kommunális adót nemcsak azok fizetik, akik be vannak 
jelentve, hanem az ingatlan tulajdonosok, függetlenül a lakóhelyüktől. Ezért is magas a postaköltség, mert 
sok a vidéki adózó. 
 
Ambrus Gellért helyi lakos szerint a bejelentkezés számít a személyi jövedelem adó megosztásánál is. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy 2013. óta már  nem osztják vissza a személyi jövedelemadót, 
mert megváltozott az állami finanszírozás rendszere. A gépjármű adónál viszont számít, mert ott azok 
fizetik a gépjárműadót Vámosszabadira, akik ide vannak bejelentkezve.  
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester a 
Képviselő-testület nyilvános ülését 19.39 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el. 
 

 

 

Kmf. 

 

 

    Lizákné Vajda Lívia                                                                                              dr. Torma Viktória  
        polgármester                                                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
    Luka Zoltán                         
      képviselő  

 


