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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. augusztus 14-én (csütörtökön) 18 órakor tartott 

nyilvános üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 21.30-ig tart. 
 

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

Réti Csaba   polgármester 
Alasztics Ervin                       képviselő 
Kukorelli Norbert  alpolgármester 
Méri Attila   képviselő 
Vámosi Elek Balázs  képviselő 
                                        mindösszesen: 5 fő 
 
Távolmaradt:    Horváth Anita képviselő 
    Müller Sándor képviselő 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
   
Jelen van továbbá: Szalma László rendőr-zászlós, Illés Miklós körzeti megbízott, Kamocsai Antalné 
tagiskola-vezető, továbbá körülbelül 10 fő lakossági érdeklődő 

 

Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 

határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Méri Attila 

képviselőt kijelölte. Ismertette a napirendi pontokat és kérte, hogy fogadják el azokat. 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. A Vámosszabadin megnyílt befogadó állomás kapcsán a civil csoport által kezdeményezett 

Belügyminisztériumi megkeresés megtárgyalása 
2. A Vámosszabadin működő rendőr iroda működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása 
3. Vámosszabadi Tagiskola kérelme előirányzat módosításra és Vámosszabadi Tagiskola nevének 

megváltozása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
4. Győri Többcélú Kistérségi Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása; Előadó: Réti Csaba 

polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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5. Tóth Zsigmondné 649. hrsz-ú ingatlanán fennálló önkormányzati elidegenítési és terhelési tilalom 
és elővásárlási jog megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 

6. Horváth Zsuzsa kérelme helyi építési szabályzat értelmezésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

7. E.On villamosenergia ajánlata a 2014. évre Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
8. Vámosszabadi Vackor Óvoda kérelmének megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli 

előterjesztés) 
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli és szóbeli 

előterjesztés) 
Zárt ülés 

1. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2013.(VIII. 14) önkormányzati határozat 

1. A Vámosszabadin megnyílt befogadó állomás kapcsán a civil csoport által kezdeményezett 
Belügyminisztériumi megkeresés megtárgyalása 

2. A Vámosszabadin működő rendőr iroda működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása 
3. Vámosszabadi Tagiskola kérelme előirányzat módosításra és Vámosszabadi Tagiskola nevének 

megváltozása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
4. Győri Többcélú Kistérségi Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása; Előadó: Réti Csaba 

polgármester (írásbeli előterjesztés) 
5. Tóth Zsigmondné 649. hrsz-ú ingatlanán fennálló önkormányzati elidegenítési és terhelési tilalom 

és elővásárlási jog megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
6. Horváth Zsuzsa kérelme helyi építési szabályzat értelmezésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 
7. E.On villamosenergia ajánlata a 2014. évre Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
8. Vámosszabadi Vackor Óvoda kérelmének megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli 

előterjesztés) 
9. Egyéb döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli és szóbeli 

előterjesztés) 
Zárt ülés 

1. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
 

1. Napirendi pont: A Vámosszabadin megnyílt befogadó állomás kapcsán a civil csoport által 

kezdeményezett Belügyminisztériumi megkeresés megtárgyalása – 2. napirendi pont: A 

Vámosszabadin működő rendőr iroda működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a civil szerveződés megkereste az Önkormányzatot és 
javasolta, hogy a befogadó állomás működésével kapcsolatban keressék meg a Belügyminisztériumot a 
felmerült problémák tisztázása érdekében. Átadja a szót a civilek egyik képviselőjének, Buruzs Istvánnak.  
 
Buruzs István elmondja, hogy született egy megállapodás a Belügyminisztériummal a Vámosszabadin 
nyíló befogadó állomással kapcsolatban, ami mindenki előtt ismeretes. Az a véleménye, hogy az egészet 
szoros civil kontroll alatt kell tartani, főleg az elején, illetve az egyes fordulópontokon. A tábor 
megnyitása előtti bejáráson is abban állapodtak meg a BÁH főigazgatójával, hogy két hónap múlva újra 
eljön és összegzik a tapasztalatokat, amik a tábor működése közben felmerülnek. Most tehát nem 
dőlhetnek hátra, és van pár dolog, amikről egyeztetni kellene. A Belügyminisztérium azzal kampányolt, 
hogy milyen sok munkahelyet teremt majd az állomás, ehhez képest van 5 szociális munkás, 1 gondnok 
és 6 biztonsági őr, ez nem akkorra durranás, mint ha itt szociális otthon működne, illetve felépülne a 



3 

 

pezsgőtabletta gyár, vagy a Tolnay Norbert által tervezett másik munkahelyteremtő beruházás 
megvalósulna. Ezt, mint tényt kell a Belügyminisztériummal közölni. Korábban azt ígérték, hogy 
koszovói albánokkal fogják a tábort felölteni, akik muszlim vallásúak, ehhez képest a táborban afrikaiak 
vannak túlnyomó többségben. Ne legyen minden táborban etnikai keveredés, ami magában hordozza a 
konfliktus lehetőségét, hanem lehetőség szerint azonos csoporthoz tartozókat tartsanak egy állomáson 
belül. A harmadik probléma a buszjárat, ami napi egy alkalommal közlekedik, kora délután. Jó lenne, ha 
erről kapnának egy írásos tájékoztatást, amit később elő lehet venni. Három hét múlva kezdődik az 
iskola, arról volt szó korábban, hogy a járatokat az iskolai időhöz is igazítják. A levél a tábor egy hetes 
működése során szerzett tapasztalatokból született, volt szirénázás, mentő, rendőri jelenlét a tábor körül. 
Azt gondolja, hogy a rendőri kivonulásokról célszerű lenne írásos tájékoztatást kérni. Beszélt a 
táborvezetővel is, aki tájékoztatta arról, hogy minden új érkezéskor megerősített rendőri jelenlét van. 
Szerinte éreztetni kell azt, hogy odafigyelnek a táborra, másrészt nem árt, ha van írásos nyoma annak, 
hogy mi történt, mert azt később elő lehet venni. Az iskola kiválasztás is mindenkit érdekel, hogy melyik 
lesz az az intézmény, ami fogadja a gyerekeket, illetve megkérdezné, hogy a kamerarendszer telepítése 
milyen fázisban van és tájékoztatást szeretnének arról, hogy hol lesznek ezek a kamerák, információt 
szeretnének erről kapni.   
 
Hordós Tamás szerint a rendőrséggel arról kellene egyeztetni, hogy az iskolai időszakban a buszok 

menetrendjéhez kellene igazítani a járőrözést és a buszmegállók ellenőrzését, mert ez növelné a szubjektív 

biztonságérzetet, ezt kellene még a levélbe belefogalmazni.  

Ezt követően többen egymás szavába vágva szólaltak meg, Réti Csaba polgármester kérte, hogy csak az 

szóljon hozzá, aki szót kér és szót kapott. Ezt követően megkérdezte Buruzs Istvánt, hogy kíván-e valamit 

még hozzátenni.  

Buruzs István megköszönte és elmondta, hogy szerinte az előbb elhangzottakat kellene a levélbe 

belefogalmazni, továbbá azt, hogy hallották a hírekben, hogy elkészült Magyarország menekültügyi 

stratégiája és nem terveznek újabb menekülttáborokat létesíteni. Ez ellentétben áll azzal, ami a 

Belügyminisztériumban elhangzott, mert arról volt szó, hogy keresnek olyan létesítményt, amit nagyobb 

hatékonysággal tudnának üzemeltetni, mert adott esetben több ember befogadására alkalmas. 

Kukorelli Norbert alpolgármester szerint elképzelhető, hogy ha nem keresnek új helyszínt, az azt jelenti, 

hogy csökkent a migrációs hullám. 

Buruzs István szerint viszont, ha mégsem alakul úgy a migráció, akkor se maradjon a tábor a nyakukban. 

Szerinte az itt működő tábor egy főre jutó költsége viszonylag magas, hiszen itt annyi szociális munkás van 

a 200 főre, amennyi Debrecenben az 1200 főre. 

Csiza-Pák Eszter úgy tudta, hogy az ülésre meghívják a táborparancsnokot is. 

Buruzs István szerint nem voltak még meg azok a konkrét kérdések, amikre várták a választ, így megérti 

az Önkormányzatot, hogy nem került sor a meghívásra.  

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy ma is egyeztetett a táborvezetővel, nagyon kötött a 

sajtókapcsolat, és bármilyen külső kapcsolat, hiszen mindent a Főigazgatóság sajtóosztálya dönt el. 

Buruzs István elmondta, hogy ő is beszélt vele, és mondta neki, hogy a főigazgató jelölje meg az a kört, 

amiben előzetes egyeztetés nélkül is nyilatkozhat, illetve amikor a főigazgató asszonyt kérte, hogy jelöljön 

meg kapcsolattartó személyt, akkor ő Daragó Rékát, a BÁH sajtófőnökét, illetve titkárságvezetőjét jelölte 

ki egy személyben, mint illetékest, tehát nekik, mint civilnek őt kell keresni, ha a helyiekkel nem 

boldogulnak.  
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Hordós Tamás szerint ugyan most békeidőszak van, de nagyon fontos az oda-vissza tájékozódás, az 

Önkormányzat- és a tábor között, valamint a lakosság folyamatos tájékoztatása. Ehhez kellene valami 

akciótervet kidolgozni és nem hátradőlni. 

Buruzs István szerint fontos, hogy ne csússzanak félre információk, ez pedig önkormányzati feladat 

lenne. Ebből a civilek szeretnének kicsit kivonulni és csak akkor beavatkozni, ha olyan irányba mennek el a 

dolgok, ami nagyon nem tetszik. Aki fent van a Facebookon az látja, hogy próbálják a hajtásokat 

nyesegetni és a szélsőségeket visszaszorítani. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az információadás lehetősége mind a rendőrség, mind a BÁH 

oldaláról nagyon szigorúan szabályozott, és nem várható egy Vámosszabadira szabott információs 

rendszer kialakítása. Részéről megelégedne azzal, hogy a táborvezetővel, illetve a rendőriroda első számú 

vezetőjével, Perjési Emil őrnagy úrral bármikor értekezhetnek, és napi kapcsolat van a szolgálatvezető 

parancsnokkal is, ezt a megyei főkapitányságon is elégnek tartják. 

Buruzs István szerint nekik is megvan a táborvezető telefonszáma, azonban az a baj, hogy vannak olyan 

egyértelmű kérdések, amikre a táborvezető nem tudja, hogy válaszolhat-e, ilyen az, hogy hányan vannak a 

táborban, miért áll rendőrautó a tábor előtt, a tábor udvarán. Ezek olyan kérdések, amik a civilek 

szubjektív biztonságérzetét alapjaiban befolyásolják, mert nem mindegy, hogy 162-en, vagy 362-en vannak 

a táborban, és vagy azért van mentő, mert valaki elesett és betörött az orra, vagy azért, mert 

összeverekedtek a hűtőszekrényen és az egyik beverte a másik orrát. Mert ha a táborban feszültség van, 

akkor az előbb-utóbb a tábor környékére is kihat. A táborparancsnok jelen helyzetben nem tudja, hogy 

ezekre a kérdésekre válaszolhat-e. Viszont a főigazgató asszony megadhatja részére az engedélyt, hogy az 

aktuális létszámokról, a mentőkről, a származási országról nyilatkozhat, valamiről meg nem nyilatkozat. 

Ezt érdemes lenne leegyeztetni tehát, hiszen a cél, hogy ne legyen alaptalan pánik. 

Réti Csaba polgármester megadja a szót Hordós Tamás részére. 

Hordós Tamás szerint azt is tisztázni kellene a Belügyminisztériummal, hogy keresnek-e új helyet, ahol 

befogadó állomást lehet nyitni. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy beszélt a BÁH regionális igazgatójával, aki arról tájékoztatta, 

hogy alapvető szabályokat be kell tartani, például nem emlegetnek származási országot, ha megtelik az 

állomás, akkor nem fogják közölni a létszámokat, sőt azt sem, ha valaki eltűnik onnan, mert ez, - a 

tapasztalataik szerint - biztonsági kockázatot jelentene, ugyanis az ilyen irányú mozgásokat az idegen 

országok, titkos módszerekkel figyelemmel kísérik, erre konkrét példát is említett az igazgató úr.  

Buruzs István szerint az rájuk is kockázatot jelent, hogy hányan nem mentek vissza a táborba, mert lehet, 

hogy éppen valamelyik bokor alatt alszanak és ez a helyi lakosságot érdekeli, mint ahogy az is, hogy hányan 

vannak a táborban. Elfogadja azt, amit polgármester úr mondott, de civilként továbbra is ragaszkodik 

ezekhez az információkhoz, vagy az illetékesek írják le, hogy miért nem adják meg a kért adatokat.  

Szalma László rendőr zászlós, szolgálatparancsnok szót kért, Réti Csaba polgármester a szót megadta. 

Szalma László rendőr zászlós bemutatkozott, majd elmondta, hogy pár kérdésben kapott 

felhatalmazást, hogy nyilatkozzon. A sajtóból tudja, hogy 216 fő a maximum létszám, ami folyamatosan 

kerül feltöltésre. Tapasztalatai szerint Vámosszabadi egyáltalán nem vonzó a menekülteknek. Annak nincs 

jogkövetkezménye, ha valaki nem tér vissza a befogadó állomásra, mert 24 órán belül kell bejelentkeznie a 

ott lakónak a chipes rendszer szerint, ha ezt nem teszi meg, akkor a menedékjog kérelménél, annak 

elbírálásánál ezt figyelembe veszik. A mentőautó két esetben volt ott, egy epilepsziás roham miatt, a másik 
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eset egy lopás kapcsán okozott testi sértés, amikor eltűnt egy talizmán, dulakodás történt és kijött a mentő. 

A tábor nem adott rendőri feladatot, azaz a rendőrség puszta jelenléte eddig elégnek bizonyult. Ami eddig 

történt: szóváltás, mert nem kaptak ételt, és emiatt a biztonsági őrséggel vitába kerültek, de amint a 

rendőrség a helyszínre érkezett, ez abbamaradt. Kaptak egy olyan jelzést, hogy az utolsó busz érkezésekor 

járőrözzenek, ezt eddig minden nap meg is tették a buszfordulónál. Vámosszabadi nem vonzó a 

menekülteknek, inkább bejárnak Győrbe vásárolni, szórakozni. A rendőröknek ki van adva, hogy ha 

magánterületen menekültet látnak, akkor igazoltatnak és intézkednek azonnal. Az első hét rendőri 

tapasztalatai alapján elmondható, hogy az emberek egy része fél, másik része tudomásul veszi, hogy itt 

vannak a menekültek.  

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy az első és második napirendi pontot összevonják, mert a 

zászlós úr már sok mindent elmondott, ami a 2. napirendhez tartozik. Megadja a szót Ambrus Gellértnek. 

Ambrus Gellért szerint az idegenektől való félelem ilyen formában nem igaz. Bicske, Balassagyarmat, 

Debrecen tapasztalatai félemlítik meg az embereket. Ez a tapasztalat van ide kivetítve, mert minden 

ugyanúgy történik, mint a többi tábornál. Annyi a különbség, hogy a felhajtás miatt nagyobb a rendőri 

jelenlét. Eddig valóban nem történt semmi, de magából a tábor jelenlétéből ez kódolható. Ez a fajta 

félelem mozgatja az embereket. 

Szalma László rendőr zászlós kijelenti, hogy természetesen az idő sok mindent igazolni fog, de eddig 

rendbontás csak a táboron belül történt. 

Buruzs István nem szeretné senki állítását kétségbe vonni, de amit a zászlós úr elmondott, az csak 

részben fedi azt, amit a táborvezetőtől hallottak. Az egyik volt az epilepsziás eset, a másik a talizmánlopás 

miatti verekedés. A táborvezetőtől úgy hallotta, hogy egy focisérülés miatti csonttörés történt, amihez 

mentőt kellett hívni. Itt már elkezdődik, hogy más információt hallanak a különböző hivatalos szervektől, 

így a rendszer szavahihetetlenné válik és az emberek semmit sem hisznek el. A buszjárattal kapcsolatban is 

ugyanez van, valaki szerint napi három buszjárat van, de hallotta azt is, hogy délután 1-kor beviszik őket 

Győrbe és 5-kor visszahozzák. De amit látnak az utcán, és amit hallottak a rendőrségtől, meg a 

Bevándorlási Hivataltól az nem ugyanaz. Ezt nem is az itt jelenlévő rendőrnek mondja, hanem a  

Képviselő-testületnek, hogy fontos lenne az, hogy mindenhonnan ugyanazok az információk hangozzanak 

el. Itt van a férőhely kérdés is, mindenhonnan 216 hangzik el, de ha megnézik és kiszámolják, akkor az 

288-ra jön ki. Itt kezdődik az első, hogy jóhiszeműen azt mondták a Belügyminisztériumnak, hogy 

rendben, csinálják meg a tábort, de ezek már apró tüskék, hiszen a férőhely szám ténylegesen nem annyi. 

Ez rombolja a megállapodás megbízhatóságát. Ez átfordulhat megint abba, hogy mindenki hazudott, ezért 

felveszik a zöld pólót és kimennek az utcára. 

Vámosi Elek Balázs képviselő az volt az első gondolata, amikor látta a levél tervezetet, hogy egy olyan 

kommunikációt kellene elindítani ezzel, hogy nem fél információkat és fals információkat akarnak, 

pontosan azért, hogy tudják, hogy figyelnek. Ez alapja lehet egy őszinte kommunikációnak, hogy nem 

három csatornából három félét hallanak, és ezt mindenképp az Önkormányzatnak kell kézben tartania. 

Hordós Tamás megerősítésként hozzáteszi, hogy a Bevándorlási Hivatalon belül is mást mondanak, 

hiszen a Főigazgató Asszony szerint a Közel-Keletről és Észak-Afrikából jönnek a menekültek, majd 

ténylegesen koszovói albánok érkeztek, és a táborvezető szerint pedig fekete Afrikából is jönnek 

táborlakók. E mellett egy hivatalon belül a harmadik szintű vezető, a regionális igazgató pedig kockázatra 

hivatkozva már nem is ad tájékoztatást. 
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Réti Csaba polgármester szerint szabályozott ennek a rendszere. A Bevándorlási Hivatal a 

Belügyminisztérium egyik szerve, szabályozott a kommunikációs a rendszer, a sajtótájékoztatás, a 

nyilvánosság kezelés. 

Csiza-Pák Eszter nagyon fontos lenne tudatni a Belügyminisztériummal, hogy az igazat mondják, még ha 

az fáj is, mert ha nem az igazat mondják, akkor az még rosszabb lesz. Az össze-vissza információ 

rengetheti meg alapjaiban az egészet, ami konfliktushoz vezethet. Mert miért higgyék el, hogy a 

buszmegállóban a hátuk mögött álló fekete ember nem bűnöző? Ugyanis eddig mindenben hazudtak, 

akkor ebben miért ne hazudnának? Az őszinte beszéd lehet csak mindennek alapja, ezt keményen is meg 

lehet fogalmazni. Folyamatosan fals hazugságok jönnek.  

Hordós Tamás megjegyezte, hogy bár azt nem kell beleírni a levélbe, de dr. Végh Zsuzsanna főigazgató 

asszony emlékezzen arra, hogy azért állt két órát a tűző napon a lakossági fórumon, amikor itt járt, mert 

nem kommunikált. 

Ambrus Gellért pont azokat az információkat titkolják el, különböző indokokra hivatkozva, amik a 

megállapodás alapját képezték. Az egyik ilyen a különböző vallású emberek jelenléte a táborban, a másik 

pedig a létszám. Ha ezeket nem osztják meg ilyen-olyan indokokra hivatkozva, akkor ezt már a 

megállapodás megkötésekor is tudniuk kellett, hogy ezeket nem fogják közölni. Igenis meg kell követelni, 

hogy ezeket az információkat osszák meg, mert kritikus részei a megkötött megállapodásnak, mely szerint 

a község eltűri a tábort, ők pedig mindent úgy csinálnak, hogy rend legyen. A vallási különbözőségek és a 

létszám ennek sarkalatos pontjai. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a kamerarendszerre vonatkozó utalást ki kell venni a levélből. 

Erre tavasszal pályáztak a Belügyminisztériumhoz, akkor még szó sem a táborról. Hivatkoztak az átmenő 

forgalomra és a vandalizmusra, a település biztonsága érdekében. Ez egy pályázat, aminek megvan a 

lebonyolítási folyamata. Ezt nem a rendőrség fogja kiépíteni. Megvan a támogatói okirat, elindult a 

beszerzési folyamata és ezt megy a maga útján. A kiépítendő kamerarendszer falu minden fontos pontján 

elhelyezésre kerül, azt most nem részletezi, hogy hova, mert nem a Facebookra való. A bűnözőket nem 

kell felvilágosítani, hogy mit figyelnek meg. Képviselői javaslatra került bele, hogy az önkormányzati 

játszótereket az óvoda udvarán és a Széchenyi lakóparkban, illetve a horgásztó mellett a Filagóriát is 

figyelje a kamera. Ez egy mikrohullámú rendszer, ami bármikor bővíthető. Éppen most fogják elfogadni a 

közvilágítás korszerűsítésére irányuló javaslatot, ennek meg kell előznie a kamerarendszer telepítését, mert 

a rendszer bővítésre is szorul.   

Méri Attila képviselő korábban is felmerült, hogy a rendőrség a járőrözést igazítani fogja a busz 

menetrendhez, itt első sorban a Duna utcai buszmegállóra gondol, mert ott várható, hogy táborlakó fel- és 

leszáll. Mielőtt a busz ideérkezik, negyed órával korábban már jönnie kéne a rendőr járőrnek, és a busz 

távozása után legalább 5 percig ott kellene maradnia. Egyébként a községnek azon a végén a közvilágítás is 

korszerűsítésre kerül és meg lesz hosszabbítva, és be lesz kamerázva. Ezeket a visszajelezéseket megkapták 

már a lakosságtól. 

Buruzs István szerint a civilek elsősorban azért jöttek ide, hogy ki, hogyan és milyen formában ír levelet a 

Belügyminiszternek. Ezt le kellene zárni.  

Réti Csaba polgármester összefoglalva elmondja, hogy a jövőben a kapcsolattartás az Önkormányzat 

feladata lesz az összes, ehhez az ügyhöz kapcsolódó szervvel. Elfogadja az itt elhangzott észrevételeket, 

amiket le kell írni, szóvá kell tenni, de a testületen belüli belső levelezésnek az a konklúziója több képviselő 

részéről is, többek közt attól is, aki most nincs itt, hogy korainak tartják a kezdeményezést. A jövő héten 

véleményezni fogják a tervezetet, gyűjtve addig is az információkat és kezelik a problémákat, és akkor írják 
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majd meg a levelet. Akkor már lehet, hogy jobb levelet tudnak írni, mint most, 8 nap elteltével a tábor 

megnyitása óta. Átveszik a civilektől a levéltervezetet, azt jövő héten megvitatják, - egyezetve a civilekkel - 

beleépítve a tapasztalatokat. Abban egyetért, hogy a Belügyminisztériumba kell küldeni a levelet, alsóbb 

szintre nem érdemes.  

Kukorelli Norbert alpolgármester javasolja, hogy szeptember 15. legyen a legvégső határidő. 

Alasztics Ervin képviselő elmondja, hogy a levél egyeztetésében nem vett részt, de van egy-két 

konkrétum, amit azon melegében meg kell kérdezni. A megállapodás felrúgásának tekinthetik ugyanis azt, 

amikor az állam nem gondolkodik alternatív, nagy tábor létrehozásának a kérdésében. Ami felmerül, arra 

rá kell kérdezni. A másik, hogy azt ígérték, hogy a szállítást úgy oldják meg, hogy az nem fogja 

Vámosszabadit terhelni. Ehhez képest nem ez a  helyzet, tessék napi 2-3 járatot indítani, hogy a menetrend 

szerinti buszon ne legyenek menekültek. Ez egy be nem teljesült ígéret, amit szintén számon kell kérni. A 

tábor működésének belső életét számon lehet kérni az államtól. Másfél-két héten belül menjen el ez a levél. 

Kezd elsikkadni a fő lényeg, mert mindenhonnan az jön le, hogy Vámosszabadi megszokta ezt a tábort. 

Azt kell kommunikálni, hogy Vámosszabadi megállapodást kötött, hogy a tábor csak ideiglenesen fog 

működni. Nem arról lesz a vita jövő év márciusban, hogy a tábort bezárjuk-e vagy ne zárjuk be, hanem 

arról, hogy mikor zárjuk be. A kérdést napirenden kell tartani, hogy ne sikkadjon el. 

Réti Csaba polgármester azt javasolja, hogy augusztus 26-án hétfőn döntsenek a képviselők jelenlétében, 

melyre várják a civileket is.  

Méri Attila képviselő kérte, hogy a levél tartalmát addig is egyeztessék. 

Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: 

Határozati javaslat 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község területén 
megnyitott, menekülteket befogadó ideiglenes állomás működése körül felmerült kérdéseket, 
észrevételeket a Belügyminisztérium felé írásban megfogalmazza. A dokumentum tartalmát a Képviselő-
testület egyezteti és legkésőbb 2013. augusztus 26. napjáig írásba foglalja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község területén 
megnyitott, menekülteket befogadó ideiglenes állomás működése körül felmerült kérdéseket, 
észrevételeket a Belügyminisztérium felé írásban megfogalmazza. A dokumentum tartalmát a Képviselő-
testület egyezteti és legkésőbb 2013. augusztus 26. napjáig írásba foglalja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy addig is a kapcsolattartásnak semmi akadálya sincs. Úgy 
hallotta, hogy a befogadó állomás teljes épületét le kell fedniük internettel, mert olyan nagy rá az ott lakók 
részéről az igény. 
 
Buruzs István szerint ez az ő adóforintjaikból történik. 
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Réti Csaba polgármester elmondja, hogy csak az étkezés és a szállás költségit téríti az Európai Unió 
75%-os mértékben.  
 
Csiza-Pák Eszter javasolja, hogy 2-3 hetente jöjjenek össze, az Önkormányzat, civilek, rendőrség, 
Bevándorlási Hivatal, ahol információ csere történhet. 
 
Réti Csaba polgármester elfogadja a kezdeményezést, elmondja, hogy meg fogja kérni a mindenkori 
szolgálatparancsnokot és a táborvezetőt is, hogy legyen jelen ezeken a megbeszéléseken. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Befogadó állomással kapcsolatos rendszeres konzultációról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. augusztus 22. 
napjától kezdődően, a menekülteket befogadó ideiglenes állomás működése körül felmerülő kérdésekről a 
kölcsönös információ csere biztosítása érdekében, két hetente csütörtökön megbeszélést tart a Faluház 
épületében, melyre meghívja a lakosság képviselőit, a rendőrség és a Bevándorlási Hivatal képviselőit. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Befogadó állomással kapcsolatos rendszeres konzultációról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. augusztus 22. 
napjától kezdődően, a menekülteket befogadó ideiglenes állomás működése körül felmerülő kérdésekről a 
kölcsönös információ csere biztosítása érdekében, két hetente csütörtökön megbeszélést tart a Faluház 
épületében, melyre meghívja a lakosság képviselőit, a rendőrség és a Bevándorlási Hivatal képviselőit. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Szalma László rendőrzászlós elmondta, hogy a tájékoztatás nem az ő asztala. Vámosszabadin a nap 24 

órájában rendőr van, javasolja a telefonszám elérhetővé tételét. Javasolja, hogy a mindenkori 

szolgálatparancsnokhoz forduljanak bizalommal. Ha valakinek kérdése van a rendőrséghez, akkor az tegye 

meg.  

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy rendőrséget megkérte, hogy a helyi lakosokat lehetőség szerint, 

feleslegesen ne ellenőrizzék, de nyilván, ha sötétedés után kivilágítatlan kerékpárossal találkoznak, akkor 

azt figyelmeztetni fogják, és az is elképzelhető, hogy megbüntetik, hiszen mindig más rendőr van 

szolgálatban. 

Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy a rendőrség hogyan viszonyul a 14-es főút gyalogos 

forgalmához. 

Szalma László zászlós elmondta, hogy a 14-es főutat rendszeresen ellenőrzik, a főúton lehet közlekedni, 

ezt a KRESZ szabályozza, eddig szabálysértővel nem találkoztak. Más útvonalat személy szerint nem tud, 

amin a tábort meg lehet közelíteni. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között láthatósági mellényt kell 

viselni.  

Réti Csaba polgármester a sárga, láthatósági mellény beszerzését javasolni fogja a táborvezetőnek. 

Méri Attila képviselő javasolja, hogy szórólapon minden lakóház postaládában helyezzék el a 

szolgálatparancsnok telefonszámát, hogy elérhető legyen. 
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Réti Csaba polgármester megkérte Illés Miklós körzeti megbízottat, mint helyi lakost, hogy számoljon 

be tapasztalatairól. 

Illés Miklós körzeti megbízott elmondta, hogy a Polgárőrséggel folyamatos az együttműködésük. Ahol 

sok ember él összezárva kis helyen, ott történik konfliktus. Mindenki hallott a többi táboron belül 

történtekről. Sárás II-ről annyit, hogy az utcaneveket nem ismerik a hivatalos szervek, mert a kiegészítő 

térképek nincsenek kint. Az ott lakóknak az a kérése, hogy ez minél előbb kerüljön kifüggesztésre. 

Hozzáteszi, hogy ez az ott lakók felé mindig úgy van kommunikálva, hogy be kell jelentkezniük állandó 

lakosként. Közvilágítást vagy irányadó fényt is szeretnének az ott lakók, illetve remélték, hogy a 

kamerarendszerbe is be lesz kapcsolva a településrész. 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy elkészül holnapra az a címlista, ami helyrajzi szám szerint 

tartalmazza a tulajdonosokat, így a rendőrség számára azonosítható lesz, hogy melyik ingatlannak ki a 

tulajdonosa. A napirendi pont tárgyalását lezárja azzal, hogy a rendőrségi beszámolót tudomásul veszik. 

dr. Torma Viktória jegyző véleménye szerint a településtervezőnek jelezni kellene, hogy a Sárás II. 

településrész esetében a rendezési tervre az utcanevek legyenek felvezetve. 

Illés Miklós körzeti megbízott szeretné kérni, hogy menjenek ki Sárás II-re, szemrevételezzék és 

tisztázzák, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak az ott élőknek. 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy a területhasználatra vonatkozóan a rendezési terv tartalmaz 

szabályokat. Azt is elmondja, hogy az ottani utak rendbetételére 300 ezer Ft-ot terveztek be a 

költségvetésbe, már beszélt is a vállalkozóval, aki ígérte, hogy amint lesz ideje, felméri a területet és intézik 

a murvát.  

Réti Csaba polgármester megköszönte a lakosság részvételét, akik 19.15 órakor elhagyták az ülés 

helyszínét. 

Réti Csaba polgármester megköszönte Szalma László rendőrzászlós és Illés Miklós körzeti 

megbízott részvételét és tájékoztatóját, akik ezt követően elhagyták a Képviselő-testületi ülés 

helyszínét 19.17 órakor. 

3. Vámosszabadi Tagiskola kérelme előirányzat módosításra és Vámosszabadi Tagiskola 

nevének megváltozása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti a tagiskola vezetőjének kérelmét, hogy a költségvetésbe tervezett 
150.000,-Ft-os összeget, amit tankönyvekre terveztek be, másra használhassa fel, ugyanis a tankönyveket 
az 1. osztályosoknak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja. Ezzel kapcsolatban az a 
Képviselő-testület álláspontja, hogy bent hagyják a költségvetésben a pénzt, és ha van konkrét kérelem, 
hogy mire szeretnék felhasználni, akkor azt engedélyezik. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester megkérdezte, hogy mi a helyzet a székekkel. 
 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető elmondta, hogy a pénzt már fel is használta, mert nagyon rossz 
állapotban voltak a székek, amin a diákok ebédeltek. Ezek a székek az óvodában vannak, és használják 
őket. 
 
Réti Csaba polgármester szerint ezt bele kellett volna írni a kérelembe. 
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Kamocsai Antalné tagiskola vezető elmondta, hogy megvették a székeket és ragasztópisztolyokat 
barkácsoláshoz, illetve tintapatront, tehát az összeget már fel is használták. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a költségvetés végrehajtásának szabályai vannak, amit 
mindenkinek be kell tartani.  
 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető kérte, hogy ha az iskolát érintő kérdést tárgyalnak, akkor neki is 
szóljon a Képviselő-testület, hogy tudjon róla. Most is csak véletlenül vette észre a Facebookon, hogy lesz 
az ülés. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy a Facebookos kommunikációt önkormányzati ügyekben 
nem támogatják, az legyen a fesztiváloké, kluboké. A meghívó mindig fent van a község honlapján, ha 
ülésre akar menni, akkor kattintson oda. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elkérte az e-mail címet, melyre a meghívót kiküldhetik. 
 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető megköszönte, hogy a költségvetésbe terveztek 150.000,-Ft-ot 
írószercsomagra, amit a napokban vett fel. Ez nem általános gyakorlat minden településen és örül neki, 
hogy annak ellenére, hogy az iskola nem önkormányzati fenntartásban van, biztosítja a Képviselő-testület 
az írószer-csomagot. Ezt a szülők felé is kommunikálja. Elég sokan vannak, így a napközis csoportot ketté 
veszik, az iskola megtelik, és a szakköröknek, tehetséggondozó foglalkozásoknak nincs helyük. Ezért 
szeretné az alsó termet használni a Faluház épületében iskolai célokra. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Faluház több terme is foglalt, de kéri órarend-szerűen 
lebontva, hogy mikor és mire kívánják használni a helyiségeket és akkor azt át fogják nézi. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester megkérdezte, hogy mi van a 0. órával, amihez igénybe vették eddig a 
falubuszt, és mi van a kézilabdával. 
 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető elmondta, hogy az igazgató úr dolgozik a kérdésen, de még nem 
készült el a tantárgyfelosztás. A kézilabda kérdése majd az iskola megkezdése után lesz aktuális. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Iskolai tankönyvekre tervezett előirányzat átcsoportosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vámosszabadi tagiskola 
vezetőjének kérelmét az iskolai tankönyvekre tervezett előirányzat átcsoportosítására és tudomásul veszi az 
előirányzat más célra történő felhasználását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kamocsai Antalné tagiskola vezetőt, hogy az előirányzat felhasználásáról 
tételesen, számlákkal alátámasztva számoljon el. 
Felelős: Kamocsai Antalné tagiskola vezető 
Határidő: 2013. szeptember 1. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
143/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Iskolai tankönyvekre tervezett előirányzat átcsoportosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vámosszabadi tagiskola 
vezetőjének kérelmét az iskolai tankönyvekre tervezett előirányzat átcsoportosítására és tudomásul veszi az 
előirányzat más célra történő felhasználását. 
2. A Képviselő-testület felkéri Kamocsai Antalné tagiskola vezetőt, hogy az előirányzat felhasználásáról 
tételesen, számlákkal alátámasztva számoljon el. 
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Felelős: Kamocsai Antalné tagiskola vezető 
Határidő: 2013. szeptember 1. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszervezési 
javaslattal élt az iskola nevét illetően, melyet Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Vámosszabadi Tagiskolája néven javasoltak meghatározni. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vámosszabadi Tagiskola nevének meghatározásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi általános iskola 
átszervezésére a Győri Tankerület által tett javaslatot és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az iskola neve: Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vámosszabadi Tagiskolája. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről a Győri Tankerületet 
tájékoztassa. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Tagiskola nevének meghatározásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi általános iskola 
átszervezésére a Győri Tankerület által tett javaslatot és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az iskola neve: Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vámosszabadi Tagiskolája. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről a Győri Tankerületet 
tájékoztassa. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kamocsai Antalné tagiskola vezető megköszönte a lehetőséget és 19.29 órakor elhagyta a 
Képviselő-testület ülését. 
 

4. Napirendi pont: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás új társulási megállapodásának 

jóváhagyása  

 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad az írásbeli előterjesztésben foglaltakról. Kiegészíti azzal, hogy 
alapvető változás, hogy megszűnt a korábbi székhely és munkaszervezet. Két munkatársat foglalkoztat a 
jelenlegi Társulás. Tekintve, hogy kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra:  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa által 2013. június 3. napján a 21/2013. (VI. 3.) Tanácshatározattal elfogadott 
Társulási Megállapodás módosítását és azt 2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal jóváhagyja.  
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2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatról a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulást tájékoztassa. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont: Tóth Zsigmondné 649. hrsz-ú ingatlanán fennálló önkormányzati elidegenítési 

és terhelési tilalom és elővásárlási jog megtárgyalása 
 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást az írásos előterjesztésben foglaltakról. A tulajdoni lapon 

utánanézett és ennek lényege, hogy 1973-ban a Vámosszabadi Községi Tanács Vb. jegyeztette be a jogot. 

Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy mi lehet ennek az alapja, talán kölcsönt vehetett fel a 

Tanácstól? 

dr. Torma Viktória jegyző szerint víz- csatorna építés állhat a háttérben.  

Alasztics Ervin képviselő szerint az elképzelhető, hogy amikor a faluban építették a csatornát, kölcsönt 

vehetett fel, és ez az ingatlan lehetett a fedezete. 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy nem tudta kideríteni mi állhat a háttérben, az ügyvédi irodát is 

próbálta megkeresni, de nem tudta elérni, mert szabadságon vannak. A dolog okafogyottá vált, időmúlás 

történt, már nincs szükség az ingatlan ilyen jogokkal történő biztosítására, ezért az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Hozzájárulás Vámosszabadi, zártkert 649. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában bejegyzett 
elidegenítése és terhelési tilalom és elővásárlási jog törléséhez 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárulását adja a Községi Tanács Vb. 
javára, a vámosszabadi zártkert 649. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom és 
elővásárlási jog törléséhez. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az ingatlan vonatkozásában az 
elidegenítési és terhelési tilalom és elővásárlási jog törlési engedélyét írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
146/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Hozzájárulás Vámosszabadi, zártkert 649. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában bejegyzett 
elidegenítése és terhelési tilalom törléséhez 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárulását adja a Községi Tanács Vb. 
javára, a vámosszabadi zártkert 649. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom és 
elővásárlási jog törléséhez. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az ingatlan vonatkozásában az 
elidegenítési és terhelési tilalom és elővásárlási jog törlési engedélyét írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

6. Napirendi pont: Horváth Zsuzsa kérelme helyi építési szabályzat értelmezésére 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester ismerteti a kérelmet, mely szerint a 3,5 tonnánál nehezebb járművek 

lakóövezeten belül nem tárolhatók. Hozzáteszi, hogy nem véletlenül adtak 3 éve engedélyt azoknak a 

fuvarozóknak, akik ide vannak bejelentve, hogy az ingatlanukon belül, amennyiben az alkalmas, tárolhatják 

a gépjárművüket és ők bemehetnek a 10 tonnás korlátozású utakon is. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a kérelmező arra gondol, hogy sokan a Vámosi körúton, a 

Szabadi utcában és a tóparton parkolnak. Ezt pedig megoldhatnák a Bácsai Agrár Zrt. területén is, ahol 

minimális összeget kell fizetni havonta a parkolásért. 

dr. Torma Viktória jegyző szerint a kérelmező úgy értelmezi a helyi építési szabályzatot, hogy az ilyen 

járművek egyáltalán nem hajthatnak be a lakóházak közé. 

Alasztics Ervin képviselő szerint, ha a telephelyük ott van, akkor behajthatnak, azaz magántelken belül a 

járművek tárolhatók, közterületen azonban nem. 

Réti Csaba polgármester fel fogja hívni a fuvarozók figyelmét, hogy lépésben közlekedjenek a faluban és 

a közterületről vigyék el a járműveket. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint, ha lakóházak között van a telephely, akkor meg kell adni 

számukra az engedélyt, hogy a faluban, a lehető legrövidebb úton juthassanak el oda. Három ilyen 

telephely van, ezeknek engedélyezni kell a kijárást. 

Réti Csaba polgármester szerint az állami utak esetében a Magyar Közúttal, mint kezelővel kell 

egyeztetni, hogy az állami utakat is használhassák, felveszi velük a kapcsolatot. A fuvarozókat pedig 

tájékoztatja, hogy új engedély tárgyát képezi az itt bejegyzett telephelyre történő behajtás.  

7. Napirendi pont: E.on villamosenergia ajánlata a 2014. évre 

Előadó: Réti Csaba polgármester 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy az E.On megküldte a villamosenergia ajánlatát, melyet 

előterjesztés formájában kiküldtek. Ez az intézményekre vonatkozik, a 2014. évre, egy éves időtartamra. 

Ismerteti az ajánlat tartalmát, mely nettó 20,24,-Ft. Az MVM Partner is megküldte az ajánlatát, melyben 

leírták, hogy a 2013-as tarifát a 2014. és 2015. években is tudják tartani. Náluk a tarifa nettó 19,68-Ft. 

Korábban is azért szerződtek az MVM Partnerrel, mert kedvezőbb volt, mint az E.On. Javasolja, hogy 

továbbra is az MVM Partnerrel szerződjenek. Eddig évről-évre hosszabbítottak az MVM Partnerrel, de 

ilyen ajánlatot még nem kaptak, hogy az idei tarifát vihetik tovább még két évig. Az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

MVM Partner Zrt-vel történő szerződéskötésről villamosenergia vásárlására a 2014. és 2015. 
évekre 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az E.On és az MVM 
Partner Zrt. villamos energia ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület az MVM Partner Zrt. ajánlatát fogadja el az intézményi villamos energia 
szolgáltatás tekintetében és felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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147/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
MVM Partner Zrt-vel történő szerződéskötésről villamosenergia vásárlására a 2014. és 2015. 
évekre 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az E.On és az MVM 
Partner Zrt. villamos energia ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület az MVM Partner Zrt. ajánlatát fogadja el az intézményi villamos energia 
szolgáltatás tekintetében és felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

8. Napirendi pont: Vámosszabadi Vackor Óvoda kérelmének megtárgyalása 

Előadó: Réti Csaba polgármester 

 
Réti Csaba polgármester ismerteti a Vackor Óvoda kérelmét kerítés építésére, mert a nevelőtestület 
véleménye szerint a jelenlegi kerítés nem nyújt megfelelő védelmet a gyermekeknek, illetve lehetőséget ad a 
randalírozásra. A kérelem műszaki megoldást nem tartalmaz, így ha az támogatásra kerül, akkor több 
árajánlatot kell kérni. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint, ha mindezt meg akarják akadályozni, akkor építhetnek 3 méter magas 
drótkerítést, szögesdróttal a tetején. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint nem lehet elzárni a játszóteret, mert igény van annak használatára, 
hiszen a többi játszóteret, azok nem megfelelő volta miatt meg kellett szüntetniük. Ráadásul hétvégén is 
szükség van a játszótérre. Bízhatnak abban, hogy a kamerarendszer megoldja a problémát, mert akkor az 
elkövetők felelősségre lesznek vonva, hiszen a kamera be fogja pásztázni a teret. Továbbá állandó rendőri 
jelenlét van a faluban, ami remélhetőleg szintén visszatartó erő lehet a vandalizmussal szemben. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vackor Óvoda kerítés építésre irányuló kérelmének elutasításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vackor Óvoda kerítés 
építésére irányuló kérelmét és azt nem támogatja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről az Óvodát értesítse. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
148/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Vackor Óvoda kerítés építésre irányuló kérelmének elutasításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vackor Óvoda kerítés 
építésére irányuló kérelmét és azt nem támogatja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről az Óvodát értesítse. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 
dr. Torma Viktória jegyző a napirendhez kapcsolódóan ismerteti, hogy az óvoda vezető két állást kíván 
megpályáztatni az óvodában, egy fő takarítót és egy fő pedagógiai asszisztenst, a Köznevelési törvényre 
hivatkozva. Véleménye szerint a pályázatot csak azt követően lehet kiírni, hogy a Képviselő-testület 
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elhatározza a létszámbővítést és azt engedélyezi, költségvetési forrást is biztosítva hozzá. A Köznevelési 
törvény hivatkozott 2. számú melléklete szeptember 1-től megváltozik és a nevelő munkát segítők 
finanszírozható létszámánál úgy rendelkezik, hogy 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens, illetve 
csoportonként 1 fő dajka vagy gondozónő és takarító együtt. A módosítás előtt a törvény még előírt külön 
gondozónőt és takarítót is 3 csoportonként 1 főt. 
 
Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy áll az óvoda alkalmazotti létszáma. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy 9 fő, 6 óvónő és 3 dajka. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint, ha nem kötelező, akkor ne vegyenek fel plusz létszámot, ha nem kell 8 
órás, akkor legyen részmunkaidős. 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a Köznevelési törvény vonatkozó mellékletét. A finanszírozható 
létszám a 2013/2014-es nevelési évben a 2013. utolsó négy hónapjában a Kjt. szerint foglalkoztatott 
segítők átlagos létszáma 1 tizedesre kerekítve.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Óvodai alkalmazotti létszám bővítés engedélyezéséről pedagógiai asszisztensi munkakörrel 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosszabadi Vackor Óvodában 1 fő 
létszámbővítést engedélyez, pedagógiai asszisztensi munkakör álláshely létesítésével. 
2. A Képviselő-testület utasítja a vezető óvónőt, hogy az álláshelyet pályázat útján hirdesse meg és töltse 
be. 
Felelős: Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: 2013. október 1. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
149/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Óvodai alkalmazotti létszám bővítés engedélyezéséről pedagógiai asszisztensi munkakörrel 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosszabadi Vackor Óvodában 1 fő 
létszámbővítést engedélyez, pedagógiai asszisztensi munkakör álláshely létesítésével. 
2. A Képviselő-testület utasítja a vezető óvónőt, hogy az álláshelyet pályázat útján hirdesse meg és töltse 
be. 
Felelős: Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: 2013. október 1. 
 

9. Napirendi pont: Egyéb, döntést igénylő ügyek megtárgyalása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad a döntést igénylő ügyekről. 
 
1. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának 
jóváhagyása 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, melyet a Társulási Tanács 10/2013. 
(VII. 4.) számú határozatával elfogadott. A tervezethez képest egy változtatás történt, mégpedig az, ha a 
Társulási Tanács kötelezi a tagot hozzájárulás megfizetésére, akkor a tagnak nem kötelessége, hogy ezt a 
bankjának megadja, tehát a Társulás nem inkasszálhatja a tag bankszámláját automatikusan. Ez téma volt a 



16 

 

legutóbbi Tanácsülésen, ennek ellenére a megküldött változatba nem került bele. Az Alapító Okiratot el 
kell fogadniuk, természetesen ezzel a kiegészítéssel. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának 
jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 10/2013. (VII. 4.) számú módosítását elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítás elfogadásáról a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a módosított Alapító Okiratot írja 
alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
150/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának 
jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 10/2013. (VII. 4.) számú módosítását elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítás elfogadásáról a 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a módosított Alapító Okiratot írja 
alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 
2. „Segítőkéz” Alapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 
Előadó: Réti Csaba polgármester 

Réti Csaba polgármester ismerteti a „Segítőkéz” Alapítvány módosított Alapító Okiratát, melyet a 
meghatalmazott ügyvéd készített el. Ezt kell az alapítóknak, az Önkormányzat Képviselő-testületének és a 
Bácsai Agrár Zrt-nek elfogadnia. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

„Segítőkéz” Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Segítőkéz” Alapítvány alapító 
okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
„Segítőkéz” Alapítvány alapító okiratának módosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Segítőkéz” Alapítvány alapító 
okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja. 



17 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. ÁRBIR Kft. kérelme rendezési terv módosításra 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti, hogy az áprilisi ülésen eldöntött rendezési terv módosítás alapján 
minden érintett szakhatóságnak megküldésre került a tervező által készített tervanyag. Ezt a hatóságok 
véleményezési eljárás keretében jóváhagyták, melyet ismertet. A következő lépés, hogy a véleményeket egy 
végső vélemény megadása érdekében be kell nyújtani az állami főépítészhez. Amint a főépítészi vélemény 
beérkezik, megtörténhet a rendezési terv módosítás rendelet formájában. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vámosszabadi Község rendezési tervének módosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 89/2013. (IV. 29.) számú 
Képviselő-testületi határozat alapján elindított rendezési terv módosításra beérkezett véleményeket a 
megkeresett államigazgatási szervektől és azokat tudomásul veszi.   
2. A Képviselő-testület egyetért a rendezési terv módosításának folytatásával. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a rendezési tervet készítő Tér-Háló 
UDS. Kft. tervezőjét kérje fel a módosítás elkészítésére. 
4. A rendezési terv módosításának költségét a kérelmező ÁRBIR Kft. (9232 Győr, Vízmű u. 2.) köteles 
viselni. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Község rendezési tervének módosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 89/2013. (IV. 29.) számú 

Képviselő-testületi határozat alapján elindított rendezési terv módosításra beérkezett véleményeket a 

megkeresett államigazgatási szervektől és azokat tudomásul veszi.   

2. A Képviselő-testület egyetért a rendezési terv módosításának folytatásával. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a rendezési tervet készítő Tér-Háló 
UDS. Kft. tervezőjét kérje fel a módosítás elkészítésére. 
4. A rendezési terv módosításának költségét a kérelmező ÁRBIR Kft. (9232 Győr, Vízmű u. 2.) köteles 
viselni. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: azonnal 

 
4. Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról 
 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját elkészítették. 
Kéri ennek a jóváhagyását.  
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Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat  

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját 
jóváhagyja. 
Felelős: Medey-Szabó Anna családgondozó 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
  
153/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját 
jóváhagyja. 
Felelős: Medey-Szabó Anna családgondozó 
Határidő: folyamatos 
 
5. Közfoglalkoztatási pályázat benyújtása 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy van lehetőség közfoglalkoztatási pályázat beadására a 
Munkaügyi Központhoz. Ezt elkészíti és beadhatják. 
 
Réti Csaba polgármester javasolja, hogy négy főre adják be a pályázatot. 
 
dr. Torma Viktória jegyző kijelenti, hogy a pályázatot elkészíti és beadja. 
 
6. Sárás II. területére utcanévtáblák megrendelése 
 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy körbejárja az utcatáblák megrendelését, árajánlatot kér az Alfa-
Girod Kft-től, és erről körüzenetben tájékoztatást fog nyújtani. Ennek keretében a Szitásdomb Lakópark 
tábla is megrendelésre kerül és az ellopott Fülemüle utca tábla is pótlásra kerülne. Az összköltséget emelné 
egy plusz táblával, azért, mert a Kossuth utca millió hajszálrepedéssel van tele. Az a javaslata, hogy mivel a 
Kossuth utca egyik vagy másik oldalán szennyvíz-csatorna gyűjtő megy, az út az évtizedek alatt 
megmozdult, tiltsák ki onnan a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket. Ez a legrégebbi önkormányzati út, már 
20 éves. A Rét utca ilyen célú közlekedésre megfelelne.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a kátyúkat forró szurokkal öntsék körbe, mert így tartósabb. Erre 
egy őszi bejárás keretében térjenek vissza. Tavasszal megállapodtak abban, hogy a Sárási utakat nem 
kaviccsal, hanem murvával kezdik rendbe tenni, mert az tartósabb. Az utakat megázott állapotban 
hengerezzék be és így javítsák meg.  
 
Réti Csaba polgármester szól a sárásiaknak, hogy murvára gyűjtsenek, ne kavicsra. Kint volt az E.on 
területgazdával decemberben és megállapították, hogy nincs közvil-szál kihúzva, viszont a meghatározott 
oszlopokról le tudnak venni ugyanevezett irányfényt. Kell csinálni egy rajzot, egyeztessenek a Vill-Korral, 
hogy hova lehetne tenni a világítást. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ennek nincs akadálya, kimehetnek megnézni. 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad arról, hogy amint visszatér a műszaki ellenőr a szabadságról, 
meghirdeti a munkaterület átadást a kerékpárút esetében. 
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7. Közvilágítás korszerűsítésére beadott ajánlatok elbírálása 
 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a közvilágítás korszerűsítésére beadott ajánlatok 
bírálata megtörtént. Az ajánlatokat a bíráló bizottság áttekintette és értékelte. 
 
Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
Bizottság megvizsgálta és értékelte az ajánlatokat és az eljárás lefolytatását követően a Vill-Korr Kft-t 
javasolja a Képviselő-testületnek nyertes ajánlattevőként kihirdetni. Az ajánlat összege nettó 2.343.163,-Ft-
ról szól. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Döntés közvilágítás rekonstrukciójáról  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a közvilágítás 
rekonstrukciójára benyújtott ajánlatokat és a bíráló bizottság véleményét. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. szám 
alatti székhelyű Vill-Korr Kft. ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Vill-Korr Kft-vel 
kössön építési szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 12. 31. 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy az iparterület csatornázására is kért újra ajánlatot. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint nem az volt a feladat, hogy újra kérjen ajánlatot, hanem az, hogy 
mi az, amit minimálisan meg kell építeni, és hogy ez mennyiből valósítható meg. Meg kell beszélni, hogy 
kinek mibe kerül, mert az Önkormányzat csak az útba akar invesztálni. Tisztázni kell, hogy kinek mibe 
került, az Önkormányzat maximum az aknába száll be a tartalék terhére, de az sem kell, hogy üzembe 
legyen helyezve, csak az út alá ki legyen fordítva. Amint ez kiderül, rögtön neki kell állni az útnak, mert jön 
a tél. Ezt a kérdést komolyan kell venni. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
  
154/2013. (VIII. 14.) önkormányzati határozat 
Döntés közvilágítás rekonstrukciójáról  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a közvilágítás 
rekonstrukciójára benyújtott ajánlatokat és a bíráló bizottság véleményét. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. szám 
alatti székhelyű Vill-Korr Kft. ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Vill-Korr Kft-vel 
kössön építési szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 12. 31. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő jelezte, hogy a hét végén elvégzik a Polgárőr Iroda tetejének a felújítását. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 

ülését 21.30 órakor berekesztette.  
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Kmf. 

 

 

         Réti Csaba                                                                                               dr. Torma Viktória  
        polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
     Méri Attila                         
települési képviselő   

 


