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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. október 10-én (csütörtökön) 18 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 20.40-ig tart. 
 

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

Réti Csaba   polgármester 
Kukorelli Norbert  alpolgármester 
Alasztics Ervin                       képviselő 
Horváth Anita    képviselő 
Méri Attila   képviselő 
Müller Sándor   képviselő 
Vámosi Elek Balázs  képviselő 
                                        mindösszesen: 7 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
 
Jelen van továbbá a lakosság részéről körülbelül 10 fő érdeklődő. 
   

 
Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Kukorelli Norbert 
alpolgármestert kijelölte. Méri Attila képviselő jelezte, hogy késni fog. Ezt követően ismertette a 
meghívóban szereplő napirendi pontot, és elmondta, hogy milyen témákat fog érinteni.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő jelezte, hogy a Polgárőr Egyesülettel kapcsolatban és a kamerarendszerrel 
kapcsolatban kíván szóbeli előterjesztést tenni. 
 
Horváth Anita és Müller Sándor képviselők jelezték, hogy az Egyebek napirendi pontban kívánnak 
szólni. 
 
18.10 órakor Méri Attila képviselő belépett a Képviselő-testület ülésére. Réti Csaba polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Réti Csaba polgármester kérte, hogy fogadják el a napirendi javaslatot. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Beszámoló az aktuális feladatok végrehajtásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
2. Egyebek 

Zárt ülés: 
1. Döntés díszpolgári cím adományozásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
183/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Beszámoló az aktuális feladatok végrehajtásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
2. Egyebek 

Zárt ülés: 
1. Döntés díszpolgári cím adományozásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
 

1. Napirendi pont: Beszámoló az aktuális feladatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy a kátyúzás októberben elkészül, nem csúszik át novemberre. 
Tisztázták a cégvezetővel az elvégzendő teendőket, gondol itt a Fő utcára.  
A Faluház épületének tűzvédelmi távfelügyeletével kapcsolatban elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felé havi bruttó 22 ezer Ft-ot fizetnek. Ugyanezt a Patent Kft. bruttó 15 ezer Ft-ért vállalja. 
A felmondási idő 60 nap, ami alatt a Patent átvenné a rendszert, és nem kérne érte díjat. Figyelemmel a 
díjkülönbségre, javasolja, a távfelügyeleti szerződést mondják fel és kössenek szerződést a Patent Kft-vel. 
Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Tűzvédelmi távfelügyeleti szerződésről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felmondja a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött távfelügyeleti szerződést és tűzjelzés távfelügyeletére a Patent 
Biztonságtechnikai Kft-vel köt szerződést. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a távfelügyeleti szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
184/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
Tűzvédelmi távfelügyeleti szerződésről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felmondja a 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött távfelügyeleti szerződést és tűzjelzés távfelügyeletére a Patent 
Biztonságtechnikai Kft-vel köt szerződést. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a távfelügyeleti szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az MNV Zrt-vel is szerződést kell kötni, mert a megépítendő 
kerékpárút 4 db közvilágítási lámpa felállítását teszi kötelezővé, mert az a rész kijelölt kerékpárút lesz, és 
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a jogszabályok szerint ez teszi biztonságossá a kerékpárosok le- és felhajtását a 14-es főútra. A Vill-Korr 
terve szerint megadott és a közvilágítási naptár szerint számolt kilowatt órákat fogják elszámolni, azaz 
arra a 4 db lámpára nem az E.on-tól fogják venni az áramot, hanem az MNV Zrt-től és nem kell almérőt 
felszerelni, hanem közvetlenül fog történni a számlázás. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A 14-es főúton kijelölt kerékpárút megvilágítása érdekében az MNV Zrt-vel történő 
szerződéskötésről  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 14-es főúton 
kijelölt kerékpárút megvilágítása érdekében az MNV Zrt-vel szerződést köt. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
185/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
A 14-es főúton kijelölt kerékpárút megvilágítása érdekében az MNV Zrt-vel történő 
szerződéskötésről  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 14-es főúton 
kijelölt kerékpárút megvilágítása érdekében az MNV Zrt-vel szerződést köt. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a héten történt volna meg a kerékpárút kitűzése, de a múlt 
héten kiderült, hogy a Kisalföldi Erdőgazdaság be nem jelentett fakitermelést végez, amihez igénybe 
vették az önkormányzati utat, ami még nem is lett volna baj, de a gond az, hogy a hatalmas nyárfákat 
rádöntötték az önkormányzati tulajdonú erdősávra, ami nem telepített erdő volt, vegyes faállománnyal, 
és ennek 80%-a megsemmisült, 4-500 ezer Ft a kár. Két bejáráson volt, és abban állapodtak meg, 
egyelőre szóban, hogy a vágás utáni takarítást meg fogják csinálni és szelektálni fogják a fákat. Úgy tűnik, 
hogy csak kevés fa maradhat meg. Rögzíteni fogják a megállapodásban, hogy ami kitermelhető, azt az 
Önkormányzat megkapja és a helyreállítás teljes új nyáras telepítéssel fog történni, aminek műszaki 
átadása 3-5 év lehet, attól függ, amikor a csemeték már megmaradnak, akkor van a hivatalos átadás. 
Folyamatos gondozási kötelezettségük van, egészen a műszaki átadásig. Teljes kárpótlást kérnek, ahány 
fa megsemmisült, annak a dupláját fogják telepíteni. Amikor a terepet letisztítják, még egy bejárás lesz, és 
utána kerül sor a megállapodás aláírása. Cél az, hogy minél előbb tisztítsák meg a terepet és szállítsák el 
az aprítékot. Amint ezt megtörténik, utána kerülhet sor a kerékpárút kitűzésére. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ez erdő, amire erdőművelési terv vonatkozik és amiből egyetlen 
köbméter fát sem lehet kitermelni engedély nélkül. Fel kell venni a kapcsolatot az Erdőfelügyelőséggel. 
Ez a legfontosabb. Természetesen az Erdőgazdasággal meg kell kötni a megállapodást. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy volt az Erdőfelügyelőségen, ahol beszélt Nagy Dénessel. 
Volt a Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőségen is, mely szakhatóság az ügyben.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ezek a megbeszélések szóban történtek, javasolta, hogy foglalják 
írásba a tényállást és küldjék meg az Erdőfelügyelőség részére, a megállapodással együtt. Nyárfa esetében 
a felnevelés 5-7 év.  
 
Réti Csaba polgármester kijelenti, hogy Alasztics Ervin képviselő úr által javasolt lépéseket megteszi. 
Birtokháborítási pert nem indítanak, de megállapodás formájában rendezik a helyzetet az 
Erdőgazdasággal. 
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Réti Csaba polgármester az iparterületi ivóvíz- és szennyvíz bővítéssel kapcsolatban elmondta, hogy 
megérkeztek a közműkezelői nyilatkozatok, a Magyar Telekom kivételével, amiket a vízjogi engedélyhez 
kell csatolni. Tárgyalást folytatott Holczer József úrral a Bácsai Agrár Zrt. elnökével, aki azt szeretné, 
hogy az átemelő ne csak üres műtárgy legyen, hanem szerelvény is legyen benne. Ennek indoka, hogy 
most még egy cég épít oda csarnokot, ami az Agrár Zrt-től vásárolt a területet, így az Agrár Zrt. nemcsak 
az út költségéből, de a víz-szennyvíz költségéből is területarányos hozzájárulást vállal. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint márciusban, amikor az alpolgármester úr megkereste a Pannon-
víz Zrt-t, akkor azt ígérték, hogy a vízjogi engedélyt segítenek intézni. Most október van, ezek szerint 
megint nem épül meg az út. 
 
Réti Csaba polgármester szerint ezt a Pannon-víz később nem vállalta, így ő indította meg a vízjogi 
engedélyezési eljárást. Mivel még a víz-szennyvíz kérdésében nincs tiszta helyzet, nem tudta összehívni a 
tulajdonosokat az útépítési tárgyában. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a kettő egymástól független. Arról is volt szó, hogy az 
útterveket felülvizsgáltatják, hogy érvényesek-e még az engedélyek. 
 
Réti Csaba polgármester rendre inti Horváth Anita képviselőt. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ez költségvetési kérdés, és még nem haladtak benne semmit. 
Erre vár választ. 
 
Réti Csaba polgármester szerint ez nem rajta múlott, hanem a partnereken is, mert az Önkormányzat 
nem egyedül érintett az ügyben. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ez hanyagság, felelőtlenség. 
 
Réti Csaba polgármester felkéri Vámosi Elek Balázs képviselőt, hogy vonja vissza az alaptalan 
gyanúsítást és figyelmezteti. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a Képviselő-testület csak számon kéri a költségvetés 
végrehajtását.  
 
Réti Csaba polgármester szerint az ivóvíz-szennyvíz esetében előrehaladás van, az út esetében még 
nincs. Kért egy cégtől ajánlatot, hogy körülbelül, milyen költségei lehetnek az útépítésnek. Az engedélyek 
érvényesek. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint 2006 óta építik az utat. A költségvetésbe 30 millió 800 ezer 
tartalék van, ami tavalyi évről maradt. Ez azért érdekes, mert a Polgármester úr olyan kijelentést tett a 
nyáron, hogy nem volt pénzük a határon lévő szállóra. Megkérdezte, hogy működik a folyószámla 
szerződés. 
 
Réti Csaba polgármester szerint csak támogatást megelőlegező hitelt ad a folyószámlát vezető 
pénzintézet, meghatározott projektre, ellenőrzési kötelezettséggel. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint „A” minősítést kaptak, 20 millió forintig bejelentés alapján 
lehívhatják a hitelt. 
 
Réti Csaba polgármester szerint csak projektre. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint 1 milliárd 240 millió Ft a törzsvagyonuk, ha üzleti tervvel 
odamentek volna, akkor nem adott volna 14 millió Ft hitelt a bank? Volt pénzük, vagy nem volt pénzük 
a szállóra?  
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Réti Csaba polgármester megkérdezte, hogy miért pont 14 millió Ft-ot. A szálló vételára 71 millió 
Ft+Áfa lett volna. Egyébként nem volt pénzük, mert a 31 milliós tartalékot minden más fejlesztés elvitt 
volna.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint minden fejlesztési elképzelést visszavontak és úgy döntöttek, ha 
nem találnak befektetőt, akkor önkormányzati fenntartású céget hoznak létre az üzemeltetésére, ennek a 
célnak a megvalósítása érdekében.  
 
Réti Csaba polgármester szerint döntés nem volt, csak elgondolások voltak. Nem ismeri el, hogy a 
szálló megvásárlására rendelkezésre állt volna a 71 millió Ft+Áfa összeg. A 20 millió Ft-ot nem adta 
volna oda a bank, mert ez nem EU-s vagy hazai projekt lett volna. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a folyószámla szerződés így szól. 
 
Réti Csaba polgármester szerint még így is messze vannak a 71 millió Ft+Áfától. Igen, aláírta az 
elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot, de ezt követően bárki, bármikor, így az Önkormányzat is 
megvásárolhatta volna ugyanezen az áron az épületet. Egy nyilvános árverés volt, ahol egy érdeklődő 
sem volt, még az Önkormányzat sem, mert akkor sem volt rá meg a pénz. Volt egy három hónapos 
polgármester nélküli időszak, akkor is meg lehetett volna venni, és akkor is, amikor év elején 5 hónapig 
beteg volt. Erre akkor sem került sor. Szeretné, ha ezt mindenki megértené végre.  
 
Müller Sándor képviselő megkérdezte, hogy jogszerűen írta alá a polgármester úr a nyilatkozatot. 
Hiszen nem is tárgyalták. 
 
Alasztics Ervin képviselő megjegyezte, hogy elszakadtak a napirendi pont tárgyalásától, ha ez egy 
Képviselő-testületi ülés, akkor folytassák a napirendi pont tárgyalását.  
 
Réti Csaba polgármester megköszönte az észrevételt elmondta, hogy holnap találkozik a tervezővel, és 
ha benyújtják a vízjogi engedélyt, összehívják a tulajdonosokat, akik érdekeltek az útépítésben. Ekkor 
foglalkozhatnak azzal, hogy kit milyen költségek terhelnek. Sajnos az ingatlantulajdonosok az 
önkormányzati levelekre nem reagáltak, az ügy ezért többször is érdektelenségbe fulladt. A vízjogi 
engedély pedig most még inkább megnehezíti az eljárást, mert nagyon hosszadalmas. 
 
Alasztics Ervin képviselő azt javasolja, hogy ismertessék az Agrár Zrt-vel, hogy a viziközművek 
megvalósítása az ő feladata. Először is ismertessék az Agrár Zrt-vel, hogy az Önkormányzat vállalja az 
üres akna költségeit, de a szerelvényezés költsége az Agrár Zrt-t terhelje. Működőképes egységet kell oda 
létrehozni, a költségmegosztás pedig alakulhatna így. E nélkül nem lehet utat építeni. Az útépítésnél azt 
mondták, hogy a bekerülési költség ¼-ét az Önkormányzat vállalja. Tájékoztatni kell az érintett 
ingatlanok tulajdonosait arról, hogy ha nem tapasztalnak megfelelő hozzáállást a részükről, akkor az ¼ 
részt is behajtják rajtuk, vagy úthasználati díj, vagy közműfejlesztési hozzájárulás címén. Ez motiváló 
tényező lehet, szabjanak erre 30 napot. A 2/3-os arányt tűzzék ki célul, mert nyilván 100% nem fog 
reagálni, illetve nyilatkozni. 
 
Réti Csaba polgármester szerint az Agrár Zrt. eladta úgy a területet a HRC Europe Kft-nek, hogy ott 
van szennyvíz- és víz ellátás, azonban szennyvíz nem volt. Az új üzemcsarnoknál, ami most épül, 
ugyanez a helyzet.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy az előző ülésen jelezte, hogy ipari padlóval szennyezett 
törmeléket borítottak le, azt – ha más megoldás nincs – ki kellene markoltatni. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a meglévő aknában lévő szivattyúk állandóan üzemelnek, 
szakemberek szerint már nem bírja sokáig, ezért is kell új szennyvíz-átemelő akna. Ami ezt megdrágítja, 
az a mikrohullámú jelzőrendszer, amivel a Pannon-víz Zrt. rendszeréhez kapcsolják, de e nélkül nem 
lehet üzembe helyezni. Összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 



6 

 

Határozati javaslat 

Iparterületen építendő úttal és szennyvíz-hálózat bővítésével kapcsolatos 
szándéknyilatkozatokról   
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az iparterületen építendő út 
esetében csak abban az esetben vállalja az útépítés költségeinek 1/4 részét, amennyiben az érintett 
ingatlan tulajdonosok a megadott 30 napos határidő alatt, a szennyvíz-bővítés esetében pedig a megadott 
14 napos határidő alatt az erre vonatkozó szándéknyilatkozatukat megteszik az Önkormányzat felé. 
Amennyiben ez a megadott határidőn belül nem történik meg, akkor a Képviselő-testület nem vállalja a 
költségek ¼ részét, hanem azt az érintettekre ráterheli. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Képviselő-testület szándékáról az 
érintett ingatlan tulajdonosokat határidő tűzésével írásban tájékoztassa, és a beérkezett nyilatkozatokat a 
Képviselő-testülettel ismertesse. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. december 15. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
186/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
Iparterületen építendő úttal és szennyvíz-hálózat bővítésével kapcsolatos 
szándéknyilatkozatokról   
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az iparterületen építendő út 
esetében csak abban az esetben vállalja az útépítés költségeinek 1/4 részét, amennyiben az érintett 
ingatlan tulajdonosok a megadott 30 napos határidő alatt, a szennyvíz-bővítés esetében pedig a megadott 
14 napos határidő alatt az erre vonatkozó szándéknyilatkozatukat megteszik az Önkormányzat felé. 
Amennyiben ez a megadott határidőn belül nem történik meg, akkor a Képviselő-testület nem vállalja a 
költségek ¼ részét, hanem azt az érintettekre ráterheli. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Képviselő-testület szándékáról az 
érintett ingatlan tulajdonosokat határidő tűzésével írásban tájékoztassa, és a beérkezett nyilatkozatokat a 
Képviselő-testülettel ismertesse. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. december 15. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy egyeztetett a kamerarendszer telepítőjével, földkábeles 
átkötés lesz, azért, hogy a nagy fényerejű lámpák üzemeltethetők legyenek. Két hét kell még körülbelül az 
E.on-os hozzájárulás megadásához. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy a Horgásztó esetén egy fogyasztásmérő hely lesz 
kialakítva, a kerítésen belül, amit az E.on beköt a hálózatba, ez bent van a bekötési díjban, valójában így a 
villamosítás is megtörténik. A fogyasztás szempontjából nem mindegy, hogy mit mérnek. 350 wattos 
LED-es megvilágítást javasolnak, aminek az éves fogyasztási költsége nincs ezer Ft. Ugyanez érvényes a 
Széchenyi játszótérre is, ahol hosszabb távon rendezvényparkot terveznek. Ott lehetőség lesz még a 
bővítésre, mert olyan kábelt helyeznek el, ami további terhelést is bír. 200 ezer+Áfa összegbe kerülne a 
két LED-es lámpatest, minden kábellel együtt, amit az általános fejlesztési tartalék terhére javasol 
megvalósítani. Egyeztetni kell, hogy kinek a nevén lesz a mérő. 
 
Réti Csaba polgármester szerint ezt azért érdekes kérdés, mert az Önkormányzat átadta 20 évre a tó 
használatát és a tóhoz tartozó földterületet a Horgászegyesületnek. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint akkor meg kell keresni a Horgászegyesületet és kössenek velük 
megállapodást arra, hogy ki és hogyan viseli a költségeket. Hozzátehetik akár az éves támogatási 
összeghez. De tényleg csak pár ezer forintról van szó. 
 
Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy lámpatestről volt szó, az izzócserének milyen költsége lehet. 
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Vámosi Elek Balázs képviselő szerint 20 ezer óra az élettartama, 10-20 évig jó. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

LED-es lámpatestek felszereléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Patent Biztonságtechnikai Kft. 
ajánlatát, és engedélyezi a kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódóan 200 ezer Ft+Áfa összegig 
pótmunka elvégzését, LED-es lámpatestek felszerelése érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a pótmunkára vonatkozó 
kivitelezési szerződést írja alá, és gondoskodjon annak az általános fejlesztési tartalék terhére történő 
kifizetéséről. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
187/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
LED-es lámpatestek felszereléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Patent Biztonságtechnikai Kft. 
ajánlatát, és engedélyezi a kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódóan 200 ezer Ft+Áfa összegig 
pótmunka elvégzését, LED-es lámpatestek felszerelése érdekében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a pótmunkára vonatkozó 
kivitelezési szerződést írja alá, és gondoskodjon annak az általános fejlesztési tartalék terhére történő 
kifizetéséről. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy október 15-re készülnek el az utcanévtáblák, a Tér-Háló Kft., 
mint településtervező pedig elkészíti a sárási térképet, feltűntetve azon az utcaneveket. Kicsit 
megcsúszott a kivitelező, mert mindegyik egyedi gyártású tábla. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint meg kell beszélni a sárási utak gréderezést.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a földmunkagépes Lukácsi Ákossal már mindent megbeszélt. 
Részletesen ismerteti az elvégzendő feladatokat. Az Innopharma, pezsgőtabletta gyár részletesen 
tájékozódott a vízellátás tekintetében. Tájékozódtak a Pannon-víz Zrt-nél, ahol azt mondták nekik, hogy 
a befogadó állomás 3. szintjén sincs megfelelő víznyomás. Ahhoz, hogy megfelelő vízellátás legyen a 
létesítendő gyárban, szükséges az ott lévő hidroglóbusz üzembe helyezése. A viziközmű törvény szerint 
ez nem lehet az üzemeltető tulajdonában 2013. január 1. óta, ezért, mint közművet átíratják az 
Önkormányzat nevére. Ez már folyamatban van. Azt feltételezte, hogy fertőtlenítéssel újra üzembe 
helyezhető lesz, de sajnos olyan műszaki állapotban van, hogy a le- és felmenő csöveket is cserélni kell, ki 
kell festetni, ezt pedig csak a Pannon-víz Zrt. végezheti. Ennek a költsége 4 millió Ft. Nyilván az ott 
érdekelt ingatlantulajdonosokkal – többek között a Bevándorlási Hivatallal, mint az épület kezelőjével – 
tárgyalni kell a költségviselés tekintetében. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint amint a hidroglóbusz az Önkormányzat tulajdonában kerül és 
megvan az árajánlat, rögtön mehetnek a levelek az ingatlan-tulajdonosoknak a költségviselés 
tekintetében. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a CÉDE pályázatoknak megvolt az utóellenőrzése. Az 
újonnan épített buszváró forgalomba helyezési eljárása folyamatban van a Közlekedési Hatóságnál. 
Reméli, hogy jövőre a Rét utcai buszváró is megépülhet.  
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A befogadó állomással kapcsolatban elmondta, hogy megbeszélésen volt az Őrház Kft-nél, akik a belső 
rendfenntartást biztosítják. A Bevándorlási Hivatallal is folytatott megbeszélését, melyről szóló 
összefoglaló a honlapon olvasható. A rendőrség is tartott értékelőt, Horváth Csaba rendőrkapitány írása 
meg fog jelenni a faluújságban. Elővette a tavaly készült tanulmányterveket is. Figyelembe vette a 
Facebookon történt szavazást, ahol az idősek otthona céljából történő hasznosítás nyert. Szakértővel 
már beszélt is erről, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy lenne olyan személy, aki az erre vonatkozó 
tanulmányt el tudná készíteni. Igaz, már 2009-ben egy Győri Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsülésen 
felvetődött ennek gondolata. Szakértővel végigbeszélte a menetrendet, 120 férőhelyes idősek otthona 
kialakítható, de akadálymentesíteni kell, külső lifttel. Állami normatívából finanszírozható a létesítmény. 
Akkor azt mondta a szakértő, hogy lehetetlen, hogy egy 1500 fős település ellásson egy ilyen hatalmas 
feladatot, ezért ennek érdekében a 26 falu és Győr fogjon össze, ezt a Kisalföld is megírta akkor. Sajnos 
Győr akkor elhárította az ügyet, ő pedig hiába hivatkozott arra, hogy hatalmasak a várólisták az ilyen 
intézményekbe. Figyelni kell arra, hogy a tábort az indulásakor 80 millió Ft-os költséggel helyezték 
üzembe, ma már ez a költség az étterem kiépítéssel, tetőfelújítással együtt 95 millió Ft. Ha hasznosítási 
tanulmányt készítenek, üzleti tervet is készíteni kell, ami a márciusi újratárgyaláskor nagyon erős érv 
lehet. Befektetőket is keresni kell. Azt is el tudja képzelni, hogy a környékbeli 8-10 település összefog, és 
idősek otthonát hoznak létre társulás formájában, úgy, hogy mindenkinek van egy kvótája. Ha Győr 
megint nem akar ebben részt venni, akkor maradnak a falvak. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy tavaly ő vitte be a hallgatókat az Egyesített Szociális 
Intézmény igazgatójához adatgyűjtésre, de akkor is óva intette őket mindenki, mert egy ekkora település 
nem tud szociális otthont létrehozni. Lehet, hogy a Facebookon ez a lehetőség nyert, de a cél inkább az 
első lakáshoz jutás segítése, illetve a munkavállalók elhelyezése, mert ez üzleti alapra helyezhető. Ez is 
cél, nemcsak az, hogy az Önkormányzaté legyen az épület.  
 
Réti Csaba polgármester szerint a költségek visszatérülése érdekében biztos, hogy „albérlők háza”, 
vagy a munkásszállás létrehozása lenne a cél, ahol egy szintet adhatnának az első lakáshoz jutóknak. 
Felveszi a kapcsolatot az Egyetemmel, ahol a korábbi tanulmányok készültek, illetve felkeresi a szakértőt 
is, aki jelenleg külföldön tartózkodik. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolta, hogy a jelenlevőknek adják meg a szót. 
 
Csiza-Pák Eszter helyi lakos javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a tápszentmiklósi 
polgármesterrel, aki a helyi óvoda megmentése érdekében felújított önkormányzati ingatlanokat adott a 
betelepülőknek. Megbeszélést folytatott a győri jegyzővel, aki közölte, hogy nem hajlandóak semmilyen 
szociális intézmény létrehozására társulni. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy meghívja a tápszentmiklósi polgármestert, beviszi a 
létesítménybe, és megkérdezi tőle, hogy mit kezdene vele. 
 
Müller Sándor képviselő szerint ne csináljanak színdarabot, ne játsszák el, hogy csinálnak valamit, nem 
kell idehívni a tápszentmiklósi polgármestert. Már egy éve megvoltak az ötletek az épület hasznosításra.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint írni kell valamit, mert márciusban tárgyalás lesz Budapesten, ahova le 
kell tenni két dossziét, az egyik a panzióház, a másik a nyugdíjasház, hogy mi mennyibe kerül, meg egy 
másik rövid írást, hogy rendületlenül bíznak a Belügyminiszter ígéretében. Bárki, aki segíteni tud és 
ötletelni tud, az kell. Civil oldalról is hozni kell a kapcsolatrendszert. 
 
Csiza-Pák Eszter helyi lakos szerint eddig csak zsákutcába futottak. Az a baj, hogy amikor leül 
valakivel tárgyalni, akkor nem mondhatja azt, hogy vámosszabadin lakik, mert megkérdezik, hogy kit 
képvisel. Nincs mögöttük intézményrendszer, pénzzel pedig nem gazdálkodhat, ezért kell melléjük valaki 
az Önkormányzattól 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint pénzzel semmiképpen nem gazdálkodhat. 
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Domjánné dr. Fehérvári Diána helyi lakos szerint akkor lehet szó a tábor bezárásáról, ha elő tudnak 
állni valami alternatívával és alá tudják támasztani. Már október közepe van és még nincs meg, hogy 
merre induljanak. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a fő csapásirányokat kell kijelölni, hogy merre induljanak.  
 
Csiza-Pák Eszter helyi lakos szerint fel kell mérni az igényeket, hogy mire van igény, esetleg, hogy 
adott funkcióra van-e pályázati lehetőség, de sajnos ők a vakvilágba mennek. 
 
Luka Zoltán helyi lakos elmondta, hogy a munkásszálló nagyon kevés támogatást kapott a 
Facebookon. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy az AUDI-val személyesen tárgyalt tavaly, 
elmondták, hogy a beruházásba pénzt nem invesztálnak, de ha kész a szállás, akkor megtöltik 
emberekkel. A beruházást tavaly 350 millió Ft-ra becsülték. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy beszélt Lőre Péterrel, aki azt mondta, hogy az AUDI autókat 
és motorokat gyárt, nem foglalkozik a dolgozói szociális ellátásával, de támogatja a lakhatásukat.  
 
Méri Attila képviselő szerint fel kell venni a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, mert támogatják a 
keletről érkező munkavállalók letelepedését. A kapcsolatfelvételben segítséget ad a polgármester úrnak. 
 
Csiza-Pák Eszter helyi lakos kérte, hogy a Képviselő-testület jelöljön ki egy embert, aki felelőse ennek 
a dolognak, elmegy velük tárgyalni, ha találnak olyan embert, akivel leülhetnek.  
 
Réti Csaba polgármester szerint ez testületi döntést igényel, de ilyen esetekben a polgármestert bízza 
meg az Önkormányzat képviseletével a testület. Talán elhihető, hogy a legjobb szándéka szerint 
cselekszik. Ha azt kérik, hogy legyen egy felelős, aki néven nevezhető, és aki a civilekkel való 
együttműködésre is kötelezett, akkor ezt vállalja. Kéri, hogy hagyják dolgozni és adjanak meg számára 
minden segítséget.  
 
Müller Sándor képviselő mindjárt leesik a székről. Hagyják a meséket, menjenek tovább. 
 
Réti Csaba polgármester tudna mesélni az elembertelenedett emberségről. 
 
Méri Attila képviselő szerint a nyugdíjasház témában fel kell venni a kapcsolatot az egyházakkal.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Menekültek elhelyezésére szolgáló befogadó állomás épületének hasznosításáról és 
önkormányzati kapcsolattartó kijelöléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a menekültek 
elhelyezésére szolgáló befogadó állomás épületének hasznosítására tanulmányokat dolgoztat ki két 
témában: nyugdíjasház-idősek otthona és panzióház.  
2. A Képviselő-testület megbízza Réti Csaba polgármestert, az épület hasznosításával kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására és a civilekkel való kapcsolattartásra. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
188/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
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Menekültek elhelyezésére szolgáló befogadó állomás épületének hasznosításáról és 
önkormányzati kapcsolattartó kijelöléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a menekültek 
elhelyezésére szolgáló befogadó állomás épületének hasznosítására tanulmányokat dolgoztat ki két 
témában: nyugdíjasház-idősek otthona és panzióház.  
2. A Képviselő-testület megbízza Réti Csaba polgármestert, az épület hasznosításával kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására és a civilekkel való kapcsolattartásra. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos  
 
Hordós Tamás helyi lakosnak fenntartása van a helyzettel kapcsolatban, hiszen a polgármester úr 
tavaly lemondott az elővásárlási jogról, amit úgy értelmez, hogy feladta a hasznosítást. Ezek után tudja-e 
hitelesen vállalni az ügyet? 
 
Réti Csaba polgármester kijelenti, hogy tudja vállalni. Akkor egy levelet kaptak a Honvédelmi 
Minisztérium ingatlan részlegétől, hogy kívánnak-e az elővásárlási jogukkal élni, vagy meghirdethetik az 
épületet. A lelkiismerete tiszta, mert ezen az áron, bárki, akár az Önkormányzat is megvehette volna az 
épületet. Vita volt az ülés elején azon is, hogy megvolt-e erre a pénzük. Ő azt állítja, hogy nem volt meg. 
2009-ben elsőként vetette fel az ingatlan hasznosítását egy Kistérségi Tanácsülésen. Ezt is elmondta az 
előbb.  
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint ez kemény projektmunka lesz. Ehhez szükséges lesz egy 
projektvezetőt megbízni. A határidőket meg kell szabni, február végéig pedig el kell készülni az 
anyagnak.  
 
Réti Csaba polgármester szerint az első lépés lenne az Egyetem megkeresése, illetve az ilyen 
intézményt működtető győri szakembereket megkeresni, illetve dr. Szalay Gyula nyugállományú dékánt is 
felkeresi, akinek a megbízásából most alakítják át a Budaflax lenszövő munkásszállót normál 
szálláshellyé. Az ő projektvezetőjével is felveszi a kapcsolatot.  
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint egy profi projektvezető kell megbízni. 
 
Réti Csaba polgármester megköszönte az észrevételt, van róla fogalma, ajánlatot kell kérni, ami 
testület elé fog kerülni. Várja a javaslatokat, ha tud valaki projektvezetőt.  
 
Méri Attila képviselő szerint egy gyors egyeztetést össze kell hozni a Munkaügyi Központtal. Olyan 
irányba kell menni, ami kézzel fogható.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy két héten belül igyekeznek 
projektvezetőt találni, aki elindul a kétféle hasznosítás irányába. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Menekültek elhelyezésére szolgáló befogadó állomás épületének hasznosítása érdekében 
projektvezető megbízásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy első lépésként 
projektvezetőt bíz meg a menekülteket befogadó állomás épületének hasznosítására vonatkozó két 
funkció kidolgozására.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a projektvezetésre kérjen ajánlatot az arra 
illetékesektől és azokat terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. október 24.  
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
189/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
Menekültek elhelyezésére szolgáló befogadó állomás épületének hasznosítása érdekében 
projektvezető megbízásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy első lépésként 
projektvezetőt bíz meg a menekülteket befogadó állomás épületének hasznosítására vonatkozó két 
funkció kidolgozására.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a projektvezetésre kérjen ajánlatot az arra 
illetékesektől és azokat terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. október 24.  
 
Méri Attila képviselő elhagyta az ülés helyszínét 20.10 órakor. Réti Csaba polgármester 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy idén is van lehetőség a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra, aminek hagyományai vannak a településen. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, és elfogadja az Általános 
szerződési feltételeket. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési 
feltételekben foglaltakat hajtsa végre. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. október 11. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
190/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, és elfogadja az Általános 
szerződési feltételeket. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési 
feltételekben foglaltakat hajtsa végre. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. október 11. 
 
Méri Attila képviselő belépett az ülés helyszínére 20.15 órakor. Réti Csaba polgármester 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az óvodai pedagógusok béremelést kaptak szeptembertől. Az 
ott dolgozó dadák ugyanakkor nem kaptak, annak ellenére, hogy a munkájukat elvégzik. Vannak 
települések, ahol ezt megoldották és éreztetve a többi dolgozóval, hogy ér annyit a munkájuk, mint a 
pedagógusoké, béremelést adtak a többi dolgozónak is. Erre végeztetett egy előzetes számítást, 20%-os 
béremelésre minden önkormányzati alkalmazottra, melyet ismertet. Az a kérdés, hogy ezzel 
foglalkozzanak-e. 
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Alasztics Ervin települési képviselő szerint itt pedagógus béremelés volt, állami finanszírozással, ezzel 
ne foglalkozzanak.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint zárszámadásig nincs miről beszélni, de ha a jövő évi 
költségvetésbe akarják betervezni, akkor foglalkozhatnak vele. Persze mindenki sajnálja a dadákat, de a 
meglévő pénzeket most ne költöztessék ide-oda. Legyenek alternatívák 10-20%, és lássák a jövő évi 
bevételi oldalt. A maradék pénzeket ne költsék el. 

 

Határozati javaslat 

Önkormányzati alkalmazottak részére adandó béremelésről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati 
alkalmazottak bérének megemelésére az Önkormányzati Hivatal végezzen számítást és dolgozzon ki 
alternatívákat, melyet Réti Csaba polgármester terjesszen a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 2 fő igen szavazatával (Réti 
Csaba polgármester, Kukorelli Norbert alpolgármester), 2 fő ellenszavazata (Alasztics Ervin és Méri Attila 
képviselők) és 3 fő tartózkodása (Horváth Anita, Müller Sándor és Vámosi Elek Balázs képviselők) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
191/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Győri Tankerülettel szerződést kötöttek iskolai 
karbantartói feladatok ellátására. Az a javaslata, hogy legyen egy 4 órás foglalkoztatott, mert a 
parkgondozók nagyon túlterheltek. Fel tudnának venni valakit 4 órában, havi 49 ezer forintért. Ez most 
december végéig szólna, de a tankerületi igazgató asszony lehetőséget lát arra, hogy januártól újabb 
szerződést kössenek. Kell valaki, akit néven tudnak nevezni, és ellátja a feladatot, a fennmaradó idejében 
pedig parkgondozási feladatokat látna el. 
 
Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy van-e jelöltje a polgármester úrnak. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy megvan erre az ember, aki már eddig is sok szívességet tett 
az Önkormányzatnak és alkalmas a munka elvégzésére. 
 
Müller Sándor képviselő szerint ne beszéljenek személyről, mert akkor személyről fognak dönteni. Itt 
az elvről van szó, mert a múlt ülésen már döntöttek erről, akkor többen is hozzászóltak. Ráadásul nézzék 
azt, hogy kell egy projektvezető, amiről az előbb beszéltek, a pénz pedig most ez által meg is van rá. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ezt a pénzt nyáron jobban el lehet költeni, mert télen csökken a 
parkgondozási feladatok száma.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő megkérdezte a közvilágítás korszerűsítése hogy áll, mi a határideje, 
figyeljenek rá, hogy nehogy később készüljön el, mint a kamerarendszer.   
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy még nincs aláírva a szerződés. A Vill-Korr ígérte, hogy a 
korszerűsítés előtt csinálnak egy teljes felülvizsgálatot. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő megígérte, hogy megsürgeti a szerződést, és az a javaslata, hogy 
jelöljenek ki felelőst, aki írásban megteszi a bejelentést a Vill-Korr felé, mert a szerződés szerint a Vill-
Korr 3 órán belül visszaigazolja és a munka elvégzését is, mert kötbér terheli a szerződés szerint, ha nem 
teljesít.  
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az E.on által utólag kiszámlázott közvilágítás karbantartási 
díjat nem engedték el, de 16 havi kamatmentes részletfizetést biztosítottak rá. Ezt az összeget beállították 
a működőképesség megőrzése céljából beadott pályázatba is. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint visszatérve a kátyúzásra, azt meg kell csinálni normálisan. A 
Szabadi úti temetőnél is van két mélyebb kátyú. Erről beszéltek a múlt ülésen, ahhoz tartsák magukat. 
 
Réti Csaba polgármester bejelentette, hogy a napirendi pontot megtárgyalták.  
 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Müller Sándor képviselő bejelentette, hogy lemond az önkormányzati képviselői mandátumáról. Azért 
döntött így mert a Képviselő-testület működésével, következmények nélküli és helyenként etikátlan 
tétlenkedésével nem tud azonosulni. Köszöni a közös munkát és elnézést kér attól, akit esetleg 
megbántott. 
 
Réti Csaba polgármester a bejelentést, elhatározást tudomásul veszi és megállapítja, hogy Müller 
Sándor képviselő megbízatása a lemondással megszűnt.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy a Polgárőr Egyesületnek az a kérése, hogy a Polgárőr 
Iroda 20 vagy 25 éves tartós használatára kössön velük megállapodást az Önkormányzat, mert rengeteg 
energiát fektettek az épületbe. 
 
Réti Csaba polgármester maga is támogatja ezt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Polgárőr Iroda tartós használatba adásáról Polgárőr Egyesület részére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgárőr 
Irodaként funkcionáló épületre tartós használati szerződést köt a Polgárőr Egyesülettel. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a Polgárőr Egyesülettel a használatra 
kössön szerződést és azt írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
192/2013. (X. 10.) önkormányzati határozat 
Polgárőr Iroda tartós használatba adásáról Polgárőr Egyesület részére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgárőr 
Irodaként funkcionáló épületre tartós használati szerződést köt a Polgárőr Egyesülettel. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a Polgárőr Egyesülettel a használatra 
kössön szerződést és azt írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 
Horváth Anita képviselő bejelentette, hogy lemond az önkormányzati képviselői mandátumáról. Már a 
választás eredményével sem értett egyet, végig csinálta az árvizet, a menekülttábort, és a Segítőkéz 
Alapítvány újbóli indulását, de nem kíván tovább asszisztálni a Képviselő-testület munkájához. 
 
Réti Csaba polgármester a bejelentést, elhatározást tudomásul veszi és megállapítja, hogy Horváth 
Anita képviselő megbízatása a lemondással megszűnt.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő bejelentette, hogy lemond az önkormányzati képviselői mandátumáról. 
Nehéz volt a döntés, de úgy érzi, hogy két és fél éve szélmalomharcot vívnak. Amit vállalt, azt teljes 
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odaadással tette, nem hangember volt. Az lett volna a cél, hogy a választás után előre menjenek, de úgy 
érzi, hogy most nem ebbe az irányba haladnak.  A tiszta, egyenes beszéd híve, most nem ezt tapasztalja. 
 
Réti Csaba polgármester a bejelentést, elhatározást tudomásul veszi és megállapítja, hogy Vámosi Elek 
Balázs képviselő megbízatása a lemondással megszűnt.  
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 

ülését 20.40 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.  

 
 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
  Kukorelli Norbert                        
    alpolgármester    

 

 


