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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. november 14-én (csütörtökön) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 17.30-tól 18.30-ig tart. 
 

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

Réti Csaba   polgármester 
Kukorelli Norbert  alpolgármester 
Alasztics Ervin                       képviselő 
Méri Attila   képviselő 
                                        mindösszesen: 4 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
 
   

 
Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Alasztics Ervin 
képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és elmondta, hogy 
milyen témákat fog érinteni. Kérte, hogy fogadják el a napirendi javaslatot. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés a Rét utcai buszváró sziget kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 
2. Döntés a Rét utcai buszváró sziget műszaki ellenőrének kiválasztásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 
3. Döntés a Vízparti sétány építési munkáit felügyelő műszaki ellenőr kiválasztásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés)  
4.  Döntés az Önkormányzat által kiírt szolgáltatói pályázatra érkezett ajánlatokról (zárt ülés); Előadó: Réti 
Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
5. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
214/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés a Rét utcai buszváró sziget kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 
2. Döntés a Rét utcai buszváró sziget műszaki ellenőrének kiválasztásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 
3. Döntés a Vízparti sétány építési munkáit felügyelő műszaki ellenőr kiválasztásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés)  
4.  Döntés az Önkormányzat által kiírt szolgáltatói pályázatra érkezett ajánlatokról (zárt ülés); Előadó: Réti 
Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
5. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

1. napirendi pont: Döntés a Rét utcai buszváró sziget kivitelezésére érkezett ajánlatok 

elbírálásáról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti a Rét utcai buszváró sziget építésére érkezett ajánlatokat, ezek 
tartalmát. A legkedvezőbb ajánlatot a Lang-Szolg Kft. tette, melynek elfogadását javasolja. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Rét utcai buszváró sziget kivitelezőjének kiválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Rét utcai buszváró sziget 
kivitelezésére benyújtott ajánlatokat. 
2. A Képviselő-testület a 9081 Győrújbarát, István u. 213. szám alatti székhelyű Lang-Szolg Kft. bruttó 
2.897.569,-Ft összegű ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Lang-Szolg Kft-vel 
kössön építési szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
215/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
Rét utcai buszváró sziget kivitelezőjének kiválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Rét utcai buszváró sziget 
kivitelezésére benyújtott ajánlatokat. 
2. A Képviselő-testület a 9081 Győrújbarát, István u. 213. szám alatti székhelyű Lang-Szolg Kft. bruttó 
2.897.569,-Ft összegű ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Lang-Szolg Kft-vel 
kössön építési szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. napirendi pont: Döntés a Rét utcai buszváró sziget műszaki ellenőrének kiválasztásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy beérkeztek az ajánlatok a buszváró műszaki ellenőrzésére, a 
legkedvezőbb ajánlatot a Murex Bt. tette. Javasolja az ajánlat elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Rét utcai buszváró sziget kivitelezését felügyelő műszaki ellenőr kiválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Rét utcai buszváró sziget 
kivitelezésének műszaki ellenőrzésére benyújtott ajánlatokat. 
2. A Képviselő-testület a 9026 Győr, Ady E. u. 26. szám alatti székhelyű Murex Bt. bruttó 152.400,-Ft 
összegű ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a műszaki ellenőrzésre a Murex Bt-
vel kössön megbízási szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
216/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
Rét utcai buszváró sziget kivitelezését felügyelő műszaki ellenőr kiválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Rét utcai buszváró sziget 
kivitelezésének műszaki ellenőrzésére benyújtott ajánlatokat. 
2. A Képviselő-testület a 9026 Győr, Ady E. u. 26. szám alatti székhelyű Murex Bt. bruttó 152.400,-Ft 
összegű ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a műszaki ellenőrzésre a Murex Bt-
vel kössön megbízási szerződést, és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

3. napirendi pont: Döntés a Vízparti sétány építési munkáit felügyelő műszaki ellenőr 

kiválasztásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti a vízparti sétaút térburkolattal történő ellátásának műszaki 
ellenőrzésére benyújtott ajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot a Murex Bt. tette. Javasolja az ajánlat 
elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vízparti sétány építési munkáit felügyelő műszaki ellenőr kiválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Vízparti sétány építési 
munkáit felügyelő műszaki ellenőrzésére benyújtott ajánlatokat. 
2. A Képviselő-testület a 9026 Győr, Ady E. u. 26. szám alatti székhelyű Murex Bt. bruttó 101.600,-Ft 
összegű ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a műszaki ellenőrzésre a Murex Bt-
vel kössön megbízási szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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217/2013. (XI. 14.) önkormányzati határozat 
Vízparti sétány építési munkáit felügyelő műszaki ellenőr kiválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Vízparti sétány építési 
munkáit felügyelő műszaki ellenőrzésére benyújtott ajánlatokat. 
2. A Képviselő-testület a 9026 Győr, Ady E. u. 26. szám alatti székhelyű Murex Bt. bruttó 101.600,-Ft 
összegű ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a műszaki ellenőrzésre a Murex Bt-
vel kössön megbízási szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 18.15 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
    Alasztics Ervin                        
       képviselő   


