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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. december 19-én (csütörtökön) 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 20.00-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. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kérte, hogy 
fogadják el a napirendi javaslatot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet 
felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző (írásbeli előterjesztés) 
2. Javaslat a nem közműves háztartási szennyvíz gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző (írásbeli előterjesztés) 
3. Javaslat a Szervezet és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (írásbeli előterjesztés) 
4. Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
5. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
(írásbeli előterjesztés) 
6. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
7. Döntés a vámosszabadi 835/2. hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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8. Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
(szóbeli előterjesztés) 
9. Döntés az önkormányzati általános vagyonbiztosításról; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés)  
10. Javaslat a vízparti sétaút szilárd burkolattal történő ellátásra kötött vállalkozási szerződés módosítására; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
11. A Képviselő-testület 2014. évi üléstervének elfogadása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
12. 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: 
 
235/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet 
felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző (írásbeli előterjesztés) 
2. Javaslat a nem közműves háztartási szennyvíz gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző (írásbeli előterjesztés) 
3. Javaslat a Szervezet és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (írásbeli előterjesztés) 
4. Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
5. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
(írásbeli előterjesztés) 
6. Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
7. Döntés a vámosszabadi 835/2. hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
8. Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
(szóbeli előterjesztés) 
9. Döntés az önkormányzati általános vagyonbiztosításról; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés)  
10. Javaslat a vízparti sétaút szilárd burkolattal történő ellátásra kötött vállalkozási szerződés módosítására; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
11. A Képviselő-testület 2014. évi üléstervének elfogadása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
12. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

1. napirendi pont: Javaslat a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatára 

 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.   
 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben 
szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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2. Javaslat a nem közműves háztartási szennyvíz gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet 

felülvizsgálatára 

 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 

 

dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a Pannon-Víz Zrt-
vel közszolgáltatási szerződést kell kötni a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására. A 
szerződés megkötéséhez nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a közbeszerzési törvény 9. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltak alapján. 

 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy az egyedi ügyfelekkel kötendő szerződést az 
Önkormányzat ellenjegyezi-e. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy nem, de a Pannon-Víz Zrt. minden évben adatszolgáltatást 
teljesít arról, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyekre talajterhelési díjat kell kivetni. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy a rendeletben szereplő díjakat ki állapította meg. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a Pannon-Víz Zrt. közölte, hogy mekkorák pontosan ezek 
az összegek, azaz természetes személy által használt ingatlan esetén 2.970,-Ft+áfa/szippantás, nem 
természetes személy által használt ingatlan esetén 3.307,-Ft+áfa/szippantás. Ezt tartalmazza a rendelet is. 
 
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: 

 
236/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására a ”PANNON-
VÍZ” Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt. társasággal kötendő közszolgáltatási szerződést és azt jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra. 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. Javaslat a Szervezet és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
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Ezt követően a Képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták a tervezetben foglaltakat. 
 
Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban további vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 
fő, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Réti Csaba polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökének Méri Attilát, tagjának Alasztics Ervin 
képviselőt javasolja. 
 
A jelöltek elfogadják a bizottságba történő jelölésüket, beleegyeznek megválasztásuk nyilvános 
ülésen történő lebonyolításához, egyúttal Méri Attila és Alasztics Ervin képviselők bejelentik 
személyes érintettségüket.  
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

szavazásban történő részvételről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Méri Attila és Alasztics Ervin képviselőket. 
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: 
 
237/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
szavazásban történő részvételről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Méri Attila és Alasztics Ervin képviselőket. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság elnökévé Méri Attila képviselőt, tagjává Alasztics Ervin képviselőt választja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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: 
 
238/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-
kezelő Bizottság elnökévé Méri Attila képviselőt, tagjává Alasztics Ervin képviselőt választja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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Határidő: értelem szerint 
 

4. Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálatára 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az erre vonatkozó 

rendeletük már elavult, ezért kezdeményezte Alasztics Ervin képviselő egy új rendelet megalkotását.  

Alasztics Ervin képviselő hozzátette, hogy a rendelet megalkotásának ezen túl azért is van nagy 

jelentősége, mert nem csak az állampolgárok számára eszköz, hanem a Képviselő-testület számára is, 

hiszen rendkívül fontos kérdésekben megkérdezheti a közvélemény akaratát. A népszavazás eredménye 

nem csak a Képviselő-testületet köti, hanem a falu minden érdekcsoportját is. A kezdeményezők 

számának meghatározásakor figyelemmel voltak arra, hogy az rangot, súlyt adjon a kezdeményezésnek. 

Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. 
 
A rendelet-tervezettel 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 rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
 
 

5. napirendi pont: Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták a tervezetben foglaltakat.  
 
Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban további vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 
fő, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2007. (III. 27.) rendelet 

módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

dr. Torma Viktória jegyző hozzátette, hogy tervezték a temetőrendelet módosítását a szociális temetés 
miatt, azonban annak bevezetését a kormányzat egy évvel, 2015-re halasztotta. 
 

6. napirendi pont: Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az étkezési térítési díjak megállapításakor meg kell vizsgálni, 
hogy mennyiért szállítja a reggelit és az uzsonnát a jelenlegi szállító, akitől egyébként 5% kedvezményt is 
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kapnak, amit az óvoda a saját belátása szerint használhat fel, és nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogyha 
ezt is úgy rendelik meg az ebédet szállító vállalkozótól, akkor annak lesz rezsiköltsége is, amit az 
önkormányzatnak kell megfizetni.  
 
Alasztics Ervin képviselő tisztázni kell, hogy miért emelkedtek a nyersanyagköltségek. Indokolta-e a 
vállalkozó az áremelést. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a vállalkozó szóban jelezte, hogy már két éve nem volt 
áremelés. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a tervezetben szereplő összegek 8%-os áremelést jelentenek, ami 
szerinte indokolatlan, hiszen a mezőgazdasági termények árai csökkentek, maximum bruttó 10,-Ft lehet az 
áremelés.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy indokolást kérnek a meleg ételt 
szállító vállalkozótól a nyersanyagköltségekre vonatkozóan és a következő ülésen a napirendi pontot újra 
tárgyalják.   
 

 

7. napirendi pont: Döntés a vámosszabadi 835/2. hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjogának 

megszerzéséről 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Földalapkezelő megkereste telefonon az 
Önkormányzatot és felkínálta a 835/2. hrsz-ú ingatlant megvételre. A telefonos megbeszélés alapján 
levelet írtak a Földalapkezelőnek, ami az előterjesztésben szereplő levelet küldte. Telefonon még azt is 
mondták, hogy közösségi célra lehetne a legjobban használni, egyébként ezt használják az ott lakók út 
céljára. A terület Sárás II településrészen található, körülbelül 1100 m2 nagyságú. Értékbecslést is 
szükséges, ezt is kéri a Földalapkezelő. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy adó- és értékbizonyítvány nem elégséges-e. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint a jogszabály előírja a forgalmi értékbecslés készítését.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a földrészlet értéke 100 ezer forint körül van, az értékbecslés nem 
kerülhet többe, mint 10 ezer forint. Az ingatlan szántó művelési ágban van, ez szociális célú 
földhasznosításra használható. 
 
Réti Csaba polgármester szerint kaszálónak kiváló lenne a terület. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint 5 évig használhatnák az eredeti művelési ágának megfelelően, ezzel 
eleget tennének a törvényi előírásoknak, a potenciális cél pedig az út későbbi kiszélesítése lehetne. Ez 
0,11 hektár, Vámosszabadin a szántó hektárja 800 ezer forint, tehát körülbelül a terület 88 ezer forintot 
ér.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a 835/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közigazgatási 
területén lévő, jelenleg a Magyar Állam tulajdonát képező 835/2. hrsz-ú ingatlant a tulajdonába kívánja 
venni. 
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2. Az ingatlan felhasználásnak célját az alábbiak szerint jelöli meg a Képviselő-testület: tulajdonjog 
megszerzésétől számított 5 évig – a termőföld védelméről szóló törvény alapján – termőföld céljára 
hasznosítja szociális céllal, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja helyi önkormányzati feladatként határoz meg, 
az idő leteltét követően az ingatlan út céljára történő hasznosítását tervezi, amit az Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja helyi önkormányzati feladatként határoz meg. 
3.  A Képviselő-testület vállalja az értékesítés során felmerülő költségek megfizetését, és kijelenti, hogy az 
ingatlan a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alá 
tartozik.  
4. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az ingatlan forgalmi értékbecslését 
készíttesse el és ezt követően a szükséges dokumentumokat küldje meg a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnek. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
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: 
 
239/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
a 835/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közigazgatási 
területén lévő, jelenleg a Magyar Állam tulajdonát képező 835/2. hrsz-ú ingatlant a tulajdonába kívánja 
venni. 
2. Az ingatlan felhasználásnak célját az alábbiak szerint jelöli meg a Képviselő-testület: tulajdonjog 
megszerzésétől számított 5 évig – a termőföld védelméről szóló törvény alapján – termőföld céljára 
hasznosítja szociális céllal, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja helyi önkormányzati feladatként határoz meg, 
az idő leteltét követően az ingatlan út céljára történő hasznosítását tervezi, amit az Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja helyi önkormányzati feladatként határoz meg. 
3.  A Képviselő-testület vállalja az értékesítés során felmerülő költségek megfizetését, és kijelenti, hogy az 
ingatlan a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alá 
tartozik.  
4. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az ingatlan forgalmi értékbecslését 
készíttesse el és ezt követően a szükséges dokumentumokat küldje meg a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnek. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 

 

8. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad a 2014. évi belső ellenőrzés témaköréről.  
 
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: 

 
240/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre szóló belső ellenőrzési 
témakört a következőkben határozza meg: 
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A Vámosszabadi Vackor Óvoda tevékenységének, működésének vizsgálata. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 

 

9. napirendi pont: Döntés az önkormányzati általános vagyonbiztosításról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az idei évben az önkormányzati vagyontárgyak minimum 50%-
kal alul voltak biztosítva a biztosító váltásnak köszönhetően. Ezen a helyzeten változtatni kell. Az 
Aegonnál a jövő évben már nem lesz alulbiztosítva a vagyon, mint ahogy idén volt a Generalinál, és az 
egész éves biztosítási díj 298 ezer Ft helyett 204 ezer Ft lesz. A busz esetében 33 ezer Ft volt a kötelező 
biztosítás díja és 10 ezer az adó a Generalinál, a jövő évben az Astra Biztosítónál 18 ezer Forint és 5 ezer 
forint lesz az adó. A Casco biztosítást nem kell módosítani, mert az kedvező áru, a géptörés biztosítást 
igen, mert a jelenlegi biztosító a Generali, 10% 100 ezer forint önrésszel és 82 ezer forintos éves díjjal 
vállalja, míg a QBE Biztosító 10% 50 ezer forint önrésszel 71 ezer forintos éves díjjal tudja vállalni. A 
fentiek miatt javasolja, hogy a vagyonbiztosítás tárgyában kössenek új szerződéseket. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

2014. évre szóló önkormányzati vagyon biztosítási szerződés megkötéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Önkormányzat 
vagyonának 2014. évi biztosításra vonatkozó ajánlatokat és azokat elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a 2014. évi vagyonbiztosításra 
vonatkozó szerződéseket kösse meg és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 
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: 

 
241/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
2014. évre szóló önkormányzati vagyon biztosítási szerződés megkötéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Önkormányzat 
vagyonának 2014. évi biztosításra vonatkozó ajánlatokat és azokat elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a 2014. évi vagyonbiztosításra 
vonatkozó szerződéseket kösse meg és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 
 

10. napirendi pont: Javaslat a vízparti sétaút szilárd burkolattal történő ellátásra kötött 

vállalkozási szerződés módosítására 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatás ad arról, hogy a vízparti sétaút kivitelezése 3 ezer forinttal többe 
fog kerülni, 288 ezer forint helyett 291 ezer forintba, mert 5 m2 –el több területet burkolása történt meg, 
mint ahogy az eredeti felmérésben szerepelt. Javasolja a vállalkozási szerződés módosításának elfogadását 
a munkadíj vonatkozásában. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a Kossuth utcai vízparti sétaút burkolására kötött vállalkozási szerződés módosítása 
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1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vízparti sétaút 
burkolására kötött vállalkozási szerződést a munkadíj vonatkozásában módosítja, 288.000,-Ft-ról 
291.600,-Ft-ra. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
  
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: 

 
242/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
a Kossuth utcai vízparti sétaút burkolására kötött vállalkozási szerződés módosítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vízparti sétaút 
burkolására kötött vállalkozási szerződést a munkadíj vonatkozásában módosítja, 288.000,-Ft-ról 
291.600,-Ft-ra. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 

 

 

11. napirendi pont: A Képviselő-testület 2014. évi üléstervének elfogadása 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerint üléstervet kell elfogadni. Javasolja, hogy a 
2014. évben január, február, április, május, június, szeptember, november és december hónapokban 
kerüljön sor Képviselő-testületi ülésre. Ezen túl rendkívüli ülés tartására is lesz lehetőség. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi üléstervéről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évben 
legalább 8 Képviselő-testületi ülést tart január, február, április, május, június, szeptember, november és 
december hónapokban. A Képviselő-testület az ülések időpontját módosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az ülések pontos időpontját és feladatait 
tartalmazó üléstervet a soron következő ülésre terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. január 31.  
 
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: 

 
243/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi üléstervéről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évben 
legalább 8 Képviselő-testületi ülést tart január, február, április, május, június, szeptember, november és 
december hónapokban. A Képviselő-testület az ülések időpontját módosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az ülések pontos időpontját és feladatait 
tartalmazó üléstervet a soron következő ülésre terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. január 31.  
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 20.00 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
    Kukorelli Norbert                        
     alpolgármester  

 


