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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. december 11-én (szerdán) a 19.15 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 19.15-től 19.30-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 Kukorelli Norbert 
alpolgármestert kijelölte. Elmondta, hogy az ülés a meghívón szereplő időponttól eltérően azért most 
kezdődik, mert a Tér-Háló Kft. képviselője a szálló hasznosítás tárgyában tájékoztatót tartott és ez 
elhúzódott. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, és elmondta, hogy a 2. 
napirendi pontot zárt ülés keretében javasolja tárgyalni, mert az Önkormányzat vagyonát érintő ügyről van 
szó, illetve a vállalkozások üzleti érdekeiről. Kérte, hogy fogadják el az általa elmondottakat és a napirendi 
javaslatot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
2. Az ipari területi közművekkel kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítása (zárt ülés); Előadó: 
Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
3. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 
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: 
 
 



2 

 

 
 
231/2013. (XII. 11.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
2. Az ipari területi közművekkel kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítása (zárt ülés); Előadó: 
Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
3. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

1. napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Alasztics Ervin képviselő az anyag áttanulmányozása után megállapította, hogy nagyon szép munka. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást adott a program elkészítésének menetéről. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
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: 
 
232/2013. (XII. 11.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) 
jóváhagyásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. 
Felelős: a helyi esélyegyenlőségi programban nevesített partnerek 
Határidő: értelem szerint 
 

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 19.30 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
    Kukorelli Norbert                        
     alpolgármester  


