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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2014. január 30-án (csütörtökön) 18.00 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 21.17-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  
 
Lakosság részéről 8 fő érdeklődő 

 

 
Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Méri Attila 
képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester jelezte, hogy az Egyebek napirendi pontban szólni kíván a 2014. 
évben tartandó falunappal kapcsolatban. 
 
Réti Csaba polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 6.; 12. és 13. számú napirendi 
pontok levételét javasolja, mert a 6. napirend esetében nincs árajánlat, a 12. és 13. napirend esetében pedig 
nem készült el az értékbecslés. Kérte, hogy fogadják el a napirendi javaslatot. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli 
előterjesztés) 
3. Döntés az étkezési térítési díjakról; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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4. Döntés a 0146/9. hrsz-ú ingatlan hasznosíthatósági tanulmányának megrendeléséről; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
5. Döntés a kamerarendszer bővítéséről - 2014. évi költségvetést érintő kérdés; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 
6. Döntés a Szabadi,- illetve a Vámosi temető bejáratának térkövezési munkálatairól - 2014. évi 
költségvetést érintő kérdés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
7. Döntés a Szabadi,- illetve a Vámosi temető ravatalozóinak külső tisztasági festéséről  - 2014. évi 
költségvetést érintő kérdés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
8. Döntés a Kossuth utcai járda elkészítéséről 89 folyóméter hosszúságban a Rét utcai saroktól 
visszafelé - 2014. évi költségvetést érintő kérdés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
9. Döntés a Sziget utca aszfaltszőnyeggel történő megépítéséről - 2014. évi költségvetést érintő kérdés; 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
10. Javaslat a 0146/5. hrsz-ú önkormányzati út elnevezéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
11. Döntés a 2014. évi üléstervről; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
12. Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról; Előadó: 
Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
14. Hozzájárulás megadása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
15. Tájékoztató bankterminál telepítésének lehetőségéről; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
16. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
17. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
18. Javaslat jutalmazásra (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: 
 
1/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli 
előterjesztés) 
3. Döntés az étkezési térítési díjakról; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
4. Döntés a 0146/9. hrsz-ú ingatlan hasznosíthatósági tanulmányának megrendeléséről; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
5. Döntés a kamerarendszer bővítéséről - 2014. évi költségvetést érintő kérdés; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 
6. Döntés a Szabadi,- illetve a Vámosi temető bejáratának térkövezési munkálatairól - 2014. évi 
költségvetést érintő kérdés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
7. Döntés a Szabadi,- illetve a Vámosi temető ravatalozóinak külső tisztasági festéséről  - 2014. évi 
költségvetést érintő kérdés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
8. Döntés a Kossuth utcai járda elkészítéséről 89 folyóméter hosszúságban a Rét utcai saroktól 
visszafelé - 2014. évi költségvetést érintő kérdés; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
9. Döntés a Sziget utca aszfaltszőnyeggel történő megépítéséről - 2014. évi költségvetést érintő kérdés; 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 
10. Javaslat a 0146/5. hrsz-ú önkormányzati út elnevezéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 
11. Döntés a 2014. évi üléstervről; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
12. Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról; Előadó: 
Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
14. Hozzájárulás megadása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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15. Tájékoztató bankterminál telepítésének lehetőségéről; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
(szóbeli előterjesztés) 
16. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
17. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
18. Javaslat jutalmazásra (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy január 6-án a Közbeszerzési Döntőbizottságnál voltak a 
kerékpárút ügyében. Az eljárás eredményeként 600 ezer Ft bírságot szabott ki a testület, aminek 
megtérítését szóbeli tárgyalás után a szakértő vállalta. Erről majd zárt ülés keretében fognak határozatot 
hozni. Megtörtént a polgári védelmi beosztási névjegyzék elkészítése, melyből a polgárőröket a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslata alapján kivették és új személyek kerültek beosztásra. 
Január 15-én megvolt a munkaügyi tárgyalás, aminek folytatása várható. A Tér-Háló Kft-vel is tárgyalt a 
rendezési terv módosításával kapcsolatban. Megtalálta azt a céget, ami annak idején tervezte az un. 
OVIBER szállót, erről majd az adott napirend keretében ad tájékoztatást. Kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történtekről 
szóló polgármesteri beszámolót. 
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: 
 
2/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történtekről 
szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben 
szereplő 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: 
 
3/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Döntés az étkezési térítési díjakról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy az előző ülésen már tárgyalták a kérdést, azonban szükségessé 
vált további információ beszerzése. A meleg ételt szállító vállalkozó 2 év után kíván az árain emelni, 
tekintettel arra, hogy komoly beruházásokat hajtott végre, ami megfelel az előírásoknak, illetve 
nyersanyagváltás történt, ami maga után vonta az árak emelését, de a rezsin nem változtatott. Az óvodai 
térítési díj 414,-Ft-ról 434,-Ft-ra nő, az iskola esetében a reggeli és uzsonna költsége csökken a beszerzési 
hely változása miatt, az ebéd költsége pedig emelkedik 30,-Ft-tal, így annak, aki háromszor étkezik, nem 
változik a térítési díj, marad 525,-Ft, aki csak ebédel, annak 30,-Ft-tal emelkedik, 317,-Ft-ról 347,-Ft-ra. 
 
Alasztics Ervin képviselő megjegyezte, hogy kértek ugyan csökkentést a vállalkozótól, amit az nem 
akceptált, de a térítési díjak még az emelés után is elfogadható mértéken maradnak, így a tervezetet 
támogatja. 
 
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 1/2014. (I. 31.) önkormányzati 
rendelete a gyermek étkeztetés intézményi térítési díjairól (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi) 
 

4. napirendi pont: Döntés a 0146/9. hrsz-ú ingatlan hasznosíthatósági tanulmányának 

megrendeléséről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az épületet annak idején a Dimenzió Kisszövetkezet tervezte, 
aminek jogutódja a Dimenzió Kft. most is működik. Felvette velük a kapcsolatot és a testülettel egyeztetve 
árajánlatot kért tőlük, ami a hasznosítási funkciókon túl tartalmazta azt is, hogy jelöljék meg az 
épületkorszerüsítéssel kapcsolatosan mindenképpen elvégzendő, a hasznosítási módtól akár független  
tennivalókat, tartalmazzon nagyvonalú költségbecslést ezekre és a tanulmány  prezentációra alkalmas 
legyen. Hármas célra kérte a tanulmányterv kidolgozását, nevezetesen a földszinten az irodák, raktárak, 
kiszolgáló helyiségek működnének, a második szinten  fiatal családok első lakáshoz jutását segítő olcsó 
bérlakások, a harmadik szinten munkásszállószerű garzonok a jelenlegi komforttal zsúfoltság nélkül, a 
negyedik szinten olcsó turistaszálló a jelenlegi komforttal a Győr városba érkező csoportok és az átmenő 
forgalomban résztvevő turisták számára. Az árajánlat megérkezett melyet részletesen ismertet. Ennek 
lényege, hogy a Dimenzió Kft. rendelkezésére állnak az eredeti tervek, ezeket felújítanák számítógépes 
program segítségével, helyszíni bejárás után elkészítenék a prezentációra alkalmas tanulmánytervet, 
megtennék javaslataikat az épület korszerűsítésére és a várható költségekre. Mindezt nettó 768 ezer Ft 
összegért végeznék, és február 28-ra, de lehet, hogy a szerződésben március első hetére szóló időpontot 
tűznek ki a teljesítésére. 
 
Réti Csaba polgármester javasolja, hogy adjanak szót Buruzs István helyi lakosnak. 
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Alasztics Ervin képviselő szerint az SZMSZ erre 2 perc időkeretet ír elő. 

Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Buruzs István helyi lakosnak. 
 
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: 
 
4/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Buruzs István helyi lakosnak. 
 
Buruzs István helyi lakos javasolja, hogy próbáljanak engedményt kérni a díjból, akár 10-15%-ot. A 
másik kérdése az, hogy hogyan készül az Önkormányzat a márciusi tárgyalásra a Belügyminisztériummal, 
van-e tárgyalási stratégia. Terjed egy olyan szóbeszéd a faluban, hogy valaki az Önkormányzattól már 
felhívta a Bevándorlási Hivatalt és egyeztetett a főigazgatóval. Tett-e ilyet valaki, és mit lehet erről tudni. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy őt hívta fel a főigazgató asszony, aki arról tájékoztatta, hogy 
változni fog az intézményvezető személye, aki majd keresni fogja egy bemutatkozó látogatás céljából. A 
főigazgató azt is elmondta, hogy új főosztályt hoznak létre a Bevándorlási Hivatalban, aminek vezetője 
szintén jelentkezni fog az Önkormányzatnál. Azt is megkérdezte a főigazgató asszonytól, hogy mikor 
várható a tárgyalás. A főigazgató elmondta, hogy ez napirenden van a Belügyminisztériumban, március 
végén fogják hívni az Önkormányzatot. A hasznosíthatósági tanulmánytól függ, hogy milyen statégáit 
képviselnek a tárgyaláson, de ezt még nem beszélték meg, azonban a szándék az, hogy a tábor szűnjön 
meg. Reméli, hogy olyan értékű lesz a tanulmány, ami jó fellépési alapot biztosít. 
 
Buruzs István helyi lakos szerint a nyári tárgyaláson csak azt akarták, hogy zárjon be a tábor, az a 

Belügyminiszter úrtól hangzott el, hogy esetleg az Önkormányzat megkapná az épületet. A tábort 

mindenképpen be akarják záratni, még akkor is, ha nekik sem kell az épület. A kettőnek semmiképp nem 

szabad összemosódni. 

Réti Csaba polgármester szerint ha az épületet ingyen kapnák, az beszűkítené a mozgásterüket, mert 

már többször elmondták, hogy önkormányzati feladatra nem tudják hasznosítani. Ezért lehet lényeges, 

hogy ahhoz vásárlás útján jutnak hozzá. Reményük lehet arra, hogy a tanulmány fel fogja kelteni valakinek 

az érdeklődését, akár hosszú távon is és ténylegesen hasznosítható lesz az épület. 

Réti Csaba polgármester javasolja, hogy adjanak szót Hordós Tamás helyi lakosnak. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Hordós Tamás helyi lakosnak. 
 
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: 
 
5/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
Hozzászólási jog biztosításáról 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Hordós Tamás helyi lakosnak. 
 

Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy felmerült-e más információ a tábor létszámáról és arról, 

hogy ez hogyan alakul, felmerült-e az, hogy gazdaságtalan a tábor üzemeltetése. Az épület funkióval 

kapcsolatban lesz-e egyeztetés a tanulmány kidolgozójával, és abba ők belekapcsolódhatnak-e. Lesz-e 

köztes prezentáció? 

Réti Csaba polgármester szerint ezt a tervezővel kell megbeszélni.  

Hordós Tamás helyi lakos szerint ezt érdemes lenne, és megköszönnék, ha ebbe ők is 

beletekinthetnének. 

Réti Csaba polgármester szerint a szerződésbe belevetetik a szakaszos tájékozatást és a prezentációs 

lehetőséget. A tábor létszámáról nem volt szó, csak arról, amit ez előbb elmondott, azt csak teljesen 

véletlenül tudja, hogy nagyon kevesen vannak. 

Buruzs István helyi lakos szerint, ha kimegy sötétedés után és látja, hogy csak minden negyedik ablakban 

van világos, akkor körülbelül a férőhelyek negyede van feltöltve. 

Réti Csaba polgármester szerint ez reális lehet. 

Buruzs István helyi lakos közérdekű adatigénylésben lekérte még a fűtésszezon elején, hogy 20 millió 

forint a tábor működtetése, azaz fejenként 400 ezer forintba kerülnek a menekültek, ami gazdaságtalan. 

Egy nagyobb tábor gazdaságosabban működtethető. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a tábort megnézte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, 

nagyon meg voltak elégedve és most helyesbíti az a novemberen elhangzott dolgot, hogy ő a Helsinki 

Bizottság képviselővel nem találkozott.  

Hordós Tamás helyi lakos megkérte a polgármester urat, hogy ha legközelebb filmforgatás lesz a 
faluban, akkor keresse meg őket, hogy el tudják mondani a véleményüket, mert most úgy ment ki a Hír24 
riportja, mintha minden rendben lenne a faluban. Holott ez nem így van és sajnálja, hogy a tiltakozás nem 
jelent meg. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a stáb rengeteget késett és sietett is, és csak annyit tudott 
javasolni, hogy menjenek be a helyi vendéglátó egységbe, ahol a tiltakozásokat szervezték. Sőt a javaslata 
ellenére nem Győrben találkoztak a menekültekkel, ahogy szállnak fel a buszra, hanem kimentek a 
befogadó állomásra. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, térjenek vissza a mai ittlét céljához, ami nem más, mint a tábor 
bezárása és az elhangzott módosító indítvánnyal szemben, ami 5-15%-os ármérséklés elérésére irányult, azt 
javasolja, hogy fogadják el a benne szereplő árat és határidőt, mert ez nem első körös árajánlat, hanem 
egyeztetés előzte meg, meglehetősen kimunkált és mérnök szemmel azt mondja, hogy ár-érték arányban 
megfelelő. Tudja azt, hogy a tárgyalásra nem kerül előbb sor, mint március vége, viszont fontos, hogy már 
március első részében rendelkezésükre álljon a tanulmány, mert akkor még lehet rajta módosítani. 
Javasolja, hogy fogadják el az ajánlatot. 
 
Buruzs István helyi lakos szerint ez jól hangzik, de ezt pofázzák június óta, hogy foglalkozzanak a tábor 
hasznosítással, nem utolsó pillanatban, amikor már mindenkinek a körmére ég. Azt is 6 hónapja mondják, 
hogy az Önkormányzat kommunikáljon, mert arról senkinek nincs fogalma, hogy mi történik és hogy ez 
egy többedik körös, kimunkált ajánlat, vagy most jött meg a levél. Rakjanak ki mindent a falu honlapjára. 
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Alasztics Ervin képviselő szerint ebben az árajánlatban már felhasználták azokat a tapasztalatokat, 
amiket a Tér-Háló Kft-vel szereztek, pontosabban azokat az eredménytelenségeket, amiket ott nem tudtak 
elérni.  
 
Buruzs István helyi lakos szerint ennek a beszélgetésnek szeptemberben és nem januárban kellene 
elhangozni. 
 
Alasztics Ervin képviselő ehhez hozzátette, hogy ha most megrendelik a munkát, az pont időben, 
február 28-ra elkészül. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a 0146/9. hrsz-ú ingatlan hasznosíthatósági tanulmányának megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Dimenzió 
Kft. bruttó 975.360,-Ft összegű ajánlatát a 0146/9. hrsz-ú ingatlan hasznosíthatósági tanulmányának 
elkészítésére és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Dimenzió Kft-vel kössön 
szerződést és a tanulmányterv elkészítését rendelje meg. 
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: 
 
6/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a 0146/9. hrsz-ú ingatlan hasznosíthatósági tanulmányának megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Dimenzió 
Kft. bruttó 975.360,-Ft összegű ajánlatát a 0146/9. hrsz-ú ingatlan hasznosíthatósági tanulmányának 
elkészítésére és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Dimenzió Kft-vel kössön 
szerződést és a tanulmányterv elkészítését rendelje meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 5. napirendi pont: Döntés a kamerarendszer bővítéséről - 2014. évi költségvetést érintő 

 kérdés 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a kamerarendszer bővítésére ajánlatot kért a Security Patent 
Kft-től. Ennek egyik részre egy kamera áthelyezése lenne a Fő utca bevezető szakaszáról (Kistó) a 
Templom és a CBA bolt előtti terület megfigyelésére. A másik egy új kamera telepítése a Faluház előtti 
térség megfigyelésére, ami az Óvoda és a Faluház előtti területet fogná be, ez a javaslat a rendőröktől 
érkezett. Több kamera látószögét módosítani kell, amit a gyakorlati tapasztalatok indokolnak, annak 
érdekében, hogy a rossz szándékkal érkezők beazonosíthatóak legyenek. A CBA betörésnél is nagyon jó 
képet rögzített a kamera, annak ellenére, hogy teljes közvilágítási sötétség volt. Felmerült az is, hogy 
megoldható-e a kamerarendszer képeinek bejuttatása a rendőrkapitányságra. Ezt interneten keresztül nem 
lehet, hanem a templom toronyból mikrohullámmal tudnák továbblőni a jelet a Szövetség utcai antennára. 
Ez költséges, mert új gépet és konfigurációt igényelne, ezért pont az ajánlattevő javasolta, hogy mindig 
legyen egy elérhető ember, akinek van kulcsa és meg tudja mutatni a rögzített képeket, illetve a körzeti 
megbízott is férjen hozzá. A Polgárőr Egyesülettel is lehetne megállapodást kötni, hogy az ő részükről XY-
nak van joga lekérdezni a kamera képeket. 
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Luka Zoltán helyi lakos megkérdezte, hogy a kamerarendszer megelőzést vagy az utólagos felderítést 
szolgál, mert a falu elején nincsenek táblák, hogy kamerarendszer működik a településen, azt meg nem 
lehet tudni, hogy a képeket ki nézi meg. 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatja, hogy mindkét célt szolgálja, már megrendelte a táblákat, mert ezt 
jogszabályi előírás kitenni. Volt már gyakorlati oktatás is a kamerarendszer használatára és ez még várható 
a jövőben is, és időpontot fog egyeztetni a Polgárőr Egyesület vezetőjével. 
 
Alasztics Ervin képviselő– mivel a rendvédelmi szervek is javasolják – egyetért a kamerarendszer 
bővítésével, és ez így kiteljesedett szolgáltatást fog jelenteni a kamerarendszertől. Véleménye szerint ez 
utólagos felderítést szolgál, ugyanis senkire nincs kiírva, hogy lopni megy. A rendőrséghez történő 
képbejuttatást a maga részéről nem támogatja. 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az ajánlatban foglaltakat. Az áthelyezés bruttó 272 ezer Ft, egy új 
kamera 372 ezer Ft, azonban, ha nincs a közelben mikrohullámú átjátszó, az egy plusz költséget jelenthet. 
Erre külön ajánlatot kell kérni majd a megrendelés előtt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

térfigyelő kamerarendszer bővítéséről  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Patent 
Security Kft. ajánlatát a kamerarendszer bővítésére vonatkozóan.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Patent Security Kft. ajánlatában 
szereplő áthelyezést és új kamera telepítésének elvégzését rendelje meg, és a munkálatok elvégzéséhez 
szükséges pontosításokat tisztázza a vállalkozóval.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 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: 
 
7/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
térfigyelő kamerarendszer bővítéséről  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Patent 
Security Kft. ajánlatát a kamerarendszer bővítésére vonatkozóan.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Patent Security Kft. ajánlatában 
szereplő áthelyezést és új kamera telepítésének elvégzését rendelje meg, és a munkálatok elvégzéséhez 
szükséges pontosításokat tisztázza a vállalkozóval.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 
Réti Csaba polgármester beszámol arról, hogy ma érkezett meg a kamerarendszer karbantartási 
szerződés tervezete a Patent Kft-től, negyedévenként 48 ezer Ft+Áfa a karbantartás díja. Ezek a kamerák 
rendszeresen koszolódnak, nagyon kényesek, a hőhatások is változásokat okoznak a szerkezetükben, ezért 
szükséges a rendszer karbantartása. A szerződés megkötése esetén bármilyen eseti hiba esetében kiszállási- 
és egyéb munkadíj nélkül megjavítják, garanciális időn belül természetesen anyagköltség nélkül. Hasonló 
összeg az abdai és a kunszigeti rendszerek karbantartási díja is. Várja a véleményeket.  
 
Alasztics Ervin képviselő évi negyedmillió forintot erre soknak tart, mivel új rendszerről van szó, amire 
van garanciális kötelezettség. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint is magas az összeg, térjenek rá vissza a garanciális idő leteltét 
követően. 
 
Neuhold István helyi lakos szerint teljesítés igazolást kell készíteni arról, amikor a javításokat végzik. 
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Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy a kivitelezési szerződésben megállapodtak-e kötelező 
karbantartásról? 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatja, hogy nem, az csak a garanciára vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazza. 
 
Luka Zoltán helyi lakos jótanácsként javasolja belevenni nemcsak a karbantartást, hanem a takarítást is, 
mert akár egy hónap után is nagyon koszos lehet a kamera. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint tapasztalatokat kell gyűjteniük a kamerarendszer működéséről, még 
nagyon friss a dolog, térjenek vissza rá. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

térfigyelő kamerarendszer tervezett karbantartási szerződéséről  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, 
hogy a térfigyelő kamerarendszer karbantartására irányuló szerződés megkötése érdekében az ár és a 
szerződés tartalma vonatkozásában folytasson tárgyalást az ajánlatot ad Patent Security Kft-vel. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 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: 
 
8/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
térfigyelő kamerarendszer tervezett karbantartási szerződéséről  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, 
hogy a térfigyelő kamerarendszer karbantartására irányuló szerződés megkötése érdekében az ár és a 
szerződés tartalma vonatkozásában folytasson tárgyalást az ajánlatot ad Patent Security Kft-vel. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 
 

6. napirendi pont: Döntés a Szabadi,- illetve a Vámosi temető bejáratának térkövezési 

munkálatairól - 2014. évi költségvetést érintő kérdés 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy már a tavalyi évben megtörtént mindkét temető 
esetében a térkövezési munkák felmérése, a 14-es út melletti temetőben 77 m2 és Temető temetőben 113 
m2 kerülne térkövezésre, alábetonozással, az új térkő, színben és formában is illeszkedne a már 
meglévőhöz. A 14-es főút melletti, szabadi temetőben, egy 18 m magas nyárfa gyökereit el kell távolítani. 
 
Réti Csaba polgármester hozzátette, hogy a fát ki is kell vágni, de csak alpinista módszerrel lehet, amire 
kért ajánlatot. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Lang-Szolg Kft. tette, a 
Temető utcai (vámosi) temető bruttó 1.273.048,-Ft, a 14-es főút melletti (szabadi) temető bruttó 874.205,-
Ft. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy már évek óta határozott lakossági igény ezen munkálatok 
elvégzése. Már akkor felmerült, amikor a Temető utcát aszfaltozták.  
 



10 

 

Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy a fagyökerek okozta felnyomások elhárítását is tartalmazza-
e az ajánlat. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy amikor az ajánlatokat kérték, tájékoztatták az ajánlattevőket 
arról, hogy azt meg kell csinálni. 
 
Ambrus Gellért helyi lakos megkérdezte, hogy a közmeghallgatáson javaslat hangzott el a zajvédő fal 
megépítésére, ezzel mi a helyzet. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy kért ajánlatokat erre vonatkozóan is, de még nem 
kapta meg. 
 
Alasztics Ervin képviselő a maga részéről nem telepített zajfogóval, hanem élő tujasorral tudná ezt 
elképzelni. 
 
Hordós Tamás helyi lakos elismeri a lakossági igényeket a temetőre vonatkozóan, de javasolja, hogy ezt 
annak függvényében tervezzék, hogy mi lesz a márciusi tárgyalás után, azaz legyen lehetőség az 
átcsoportosításra, mert lehet, hogy az épület miatt szükség lesz a pénzre. Megkérdezte, hogy mi ennek a 
forrása. 
 
Alasztics Ervin képviselő tájékoztatja, hogy az előző évek jó gazdálkodásából keletkezett megtakarítás. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy május 1-jei határidőt jelöltek meg az ajánlattevőknek 
a munka elvégzésére.  
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy milyen fejlesztéseket terveztek az idei évben, van-e erre 
lista, ahonnan ez megismerhető. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy ezek a költségvetésből lesznek megismerhetőek, azért 
tárgyalnak róla, hogy azt a költségvetésbe betervezzék. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Határozati javaslat 

a vámosi és a szabadi temető térkövezési munkáinak megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Lang-Szolg 
Kft. ajánlatát a vámosi temető és a szabadi temető térkövezési munkáira, összesen bruttó 2.147.253,-Ft 
összegben és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a térkövezési munkálatok 
elvégzésére kössön vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 1. 
 
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: 
 
9/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a vámosi és a szabadi temető térkövezési munkáinak megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Lang-Szolg 
Kft. ajánlatát a vámosi temető és a szabadi temető térkövezési munkáira, összesen bruttó 2.147.253,-Ft 
összegben és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a térkövezési munkálatok 
elvégzésére kössön vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 1. 
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7. napirendi pont Döntés a Szabadi,- illetve a Vámosi temető ravatalozóinak külső tisztasági 

festéséről  - 2014. évi költségvetést érintő kérdés 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a temető bejárásakor tapasztalta, hogy a 
ravatalozókra ráfér a tisztasági festés, főleg az északi oldalra, mert az mohás. Helyi vállalkozóktól kért 
ajánlatot, a legkedvezőbb ajánlatot Tölgyesi Tibor tette, 326 ezer forint összegben. 
 
Alasztics Ervin képviselő jelezte, hogy a vámosi temető ajtajával gond van, azt meg kell nézetni. 
Érdekesnek tartja, hogy ugyanazon műszaki tartalomra milyen különböző ajánlatok érkeztek a helyi 
vállalkozótól. Javasolja a legkedvezőbbet elfogadni. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a vámosi és a szabadi temető ravatalozójának festési munkálatainak megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Tölgyesi Tibor 
ajánlatát a vámosi temető és a szabadi temető ravatalozó épületének festésére, összesen bruttó 326.000,-Ft 
összegben és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a festési munkálatok elvégzésére 
kössön vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 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: 
 
10/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a vámosi és a szabadi temető ravatalozójának festési munkálatainak megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Tölgyesi Tibor 
ajánlatát a vámosi temető és a szabadi temető ravatalozó épületének festésére, összesen bruttó 326.000,-Ft 
összegben és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a festési munkálatok elvégzésére 
kössön vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 31. 
 

8. napirendi pont: Döntés a Kossuth utcai járda elkészítéséről 89 folyóméter hosszúságban a Rét 

utcai saroktól visszafelé - 2014. évi költségvetést érintő kérdés 

 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy épül az új buszváró, amihez csatlakozni kell járdával. 
Amikor a buszváró épülne, azzal együtt épülne meg a járda is.  
 
Buruzs Istvánné helyi lakos szerint ott van járda. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy amikor 16 éve épült a Kossuth utca, akkor maradék aszfaltból 
csinálták meg azt a járdát, ami rendkívül rossz állapotban van. Fontos, hogy a buszról leszállók ne az úton 
közlekedjenek. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a járda 90 m hosszan 1,2 m szélességben készülne el. 
A legkedvezőbb ajánlatot a Lang-Szolg Kft. adta, 931.037,-Ft összegben.  
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Réti Csaba polgármester javasolja, hogy építsék be a költségvetésbe. Az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a Kossuth utcai járda megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Lang-Szolg 
Kft. ajánlatát a Kossuth utcai járda megépítésére, összesen bruttó 931.037,-Ft összegben és azt a 2014. évi 
költségvetésébe betervezi.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a járda építési munkák elvégzésére 
kössön vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 1. 
 
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: 
 
11/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a Kossuth utcai járda megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Lang-Szolg 
Kft. ajánlatát a Kossuth utcai járda megépítésére, összesen bruttó 931.037,-Ft összegben és azt a 2014. évi 
költségvetésébe betervezi.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a járda építési munkák elvégzésére 
kössön vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 1. 
 

9. napirendi pont: Döntés a Sziget utca aszfaltszőnyeggel történő megépítéséről - 2014. évi 

költségvetést érintő kérdés 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondja, hogy aki jár Vámosszabadin, az tudja, hogy a Sziget utca 
rendkívül forgalmas, Győr felől a második bejáró a faluba. Az útnak nincs alapja, rengeteget költenek a 
javítására, kátyúzására. Az ajánlat szerint 277 m hosszúságban és 4,8 m szélességben történne a felújítás, 
melynek összege bruttó 9.217 ezer forint. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos szerint a Rét utca is siralmas. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Magyar Közúttal, ahonnan 90 nap 
elteltével kapott választ és arról tájékoztatták, hogy ennél sokkal rosszabb állapotban vannak két számjegyű 
főutak, ahova kell a pénz, így sem a Rét utca, sem a Szabadi utca felújítása nem fér bele a keretbe. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos már szólt, hogy vegyék fel a kapcsolatot Gyopáros Alpár útügyi biztossal. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az útügyi biztos nyilatkozata után írt levelet a Közútnak, amire 
nem kapott választ, aztán írt még egyet, miután összeszámolták a kátyúkat, a kettő levélre együtt kapott 
választ. 
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy a 2014-es költségvetésben útépítésre 12 millió forintot 
irányoztak elő, ennek a túllépését nem ajánlja, hanem ha az iparterületi út – a felajánlott kedvező ajánlatuk 
ellenére – nem épülne meg, akkor az helyett újítsák fel a Sziget utcát. Az ipari területen lévő vállalkozások 
felé tettek egy nagyon kedvező ajánlatot, mely szerint alakítsanak építőközösséget és akkor az 
Önkormányzat a költségek ¼ részét vállalja, ha ezzel a lehetőséggel a megadott határidőig nem élnek, 
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akkor alternatívaként építsék meg a Sziget utcát. Véleménye szerint bruttó 12 millió forint keretösszeget 
építsenek be a költségvetésbe útépítésre.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a 2014. évi költségvetésbe tervezett útépítés összegéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében bruttó 12 millió forint összegű, útépítésre fordítható kiadást tervez, mely összegből 
prioritásként az iparterületi utakat, vagylagosan a Sziget utcát építteti meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig, illetve az útépítésről szóló döntés meghozataláig 
 
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: 
 
12/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a 2014. évi költségvetésbe tervezett útépítés összegéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében bruttó 12 millió forint összegű, útépítésre fordítható kiadást tervez, mely összegből 
prioritásként az iparterületi utakat, vagylagosan a Sziget utcát építteti meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig, illetve az útépítésről szóló döntés meghozataláig 
 

10. napirendi pont: Javaslat a 0146/5. hrsz-ú önkormányzati út elnevezéséről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az Okmányiroda megkereste az Önkormányzatot, hogy azt az 
utat, ahol a menekültszálló is van, nevezze el az Önkormányzat. Várja a javaslatokat az út nevére. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja a Szúnyogháza utca elnevezést. 
 
Réti Csaba polgármester szerint ezt fogadják el, mert utal a terület korábbi nevére. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Határozati javaslat 

0146/5. hrsz-ú önkormányzati út elnevezéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 0146/5. hrsz-ú 
önkormányzati utat Szúnyogháza utcának nevezi el. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről 
gondoskodjon. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
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: 
 
13/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
0146/5. hrsz-ú önkormányzati út elnevezéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 0146/5. hrsz-ú 
önkormányzati utat Szúnyogháza utcának nevezi el. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a címjegyzékbe történő bejegyzésről 
gondoskodjon. 
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Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 

11. napirendi pont: Döntés a 2014. évi üléstervről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad az írásos előterjesztésben foglaltakról.  
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy ezt nem december 31-ig kellett volna elfogadni? 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy decemberben már meghatározta a testület, hogy mikor 
tartja az üléseit és felhatalmazta a polgármester urat, hogy a részletes üléstervet január 31-ig dolgozza ki. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos indokoltnak tartja márciusban is ülés tartását. 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatja, hogy az ülésterv a rendes üléseket tartalmazza, ezen túlmenően 
rendkívüli ülés bármikor összehívható. 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: 
 
14/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre szóló munkatervét elfogadja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

12. napirendi pont: Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad az írásos előterjesztésben foglaltakról. A Társulási 
Megállapodás módosítása a társulási vagyon elszámolást szabályozza kilépő vagy kivált tag estében. Várja a 
hozzászólásokat.  
 
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: 
 
15/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsa 21/2013. (VI. 03.) Tanácshatározatával elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

13. napirendi pont: Hozzájárulás megadása a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás részére 
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Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad arról, elmondta, hogy a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás négy község ellen bírósági eljárást indított az önrész meg nem fizetése miatt. A bíróság tanúként 
kívánja meghallgatni az alapító okiratot készítő ügyvédet és ehhez hozzájárulást kell adni. 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: 
 
16/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
hozzájárulás megadásáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Győri 
Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot 
Községek Önkormányzata ellen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, 
az önrész meg nem fizetése miatt indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán 
ügyvédet. A hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. január 31.  

 

14. napirendi pont: Tájékoztató bankterminál telepítésének lehetőségéről 

 

Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondja, hogy időszerű lenne a községben egy bankterminál 
telepítése, ezért felvette a kapcsolatot a legnagyobb magyarországi pénzintézettel. Azt a tájékoztatást kapta, 
hogy a 2014-ben nem terveznek ATM telepítést, mert nem térülne meg a beruházás, a 2015. évet pedig 
még nem tudják. Inkább azt szorgalmazzák, hogy a kereskedelmi egységekben lehessen kártyával fizetni. 
 
Buruzs István helyi lakos megkérdezte, hogy melyik pénzintézetnek van a legtöbb ügyfele a faluban. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy amikor az Önkormányzat bankot váltott, akkor az derült ki, 
hogy az OTP-nek. Már akkor is szerették volna, illetve előnyben részesült volna az a pénzintézet, amelyik 
ATM-et telepít, de ezt nem vállalták. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy nem adják fel, és megpróbálják elérni, hogy 
bankautomata legyen a községben. 
 

15. napirendi pont: Egyebek 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a plébánia kertet hasznosítani kellene, főleg a látvány miatt. 
Kialakítható lenne ott egy közpark, parkoló, és akkor nem két oldalon állnának meg ott az autók. Ha lesz 
falufejlesztési projektlehetőség, akár a LEADER-ben, akkor önkormányzati előfinanszírozással, a civil 
szervezet, az Egyházközség, pályázhatna erre. Itt meg is tarthatnák a nemzeti ünnepeket is. Erre 
látványtervet kellene készíttetni, ami már költségbecslést is fog tartalmazni. Igyekszik megtalálni azt a 
céget, ami ilyennel foglalkozik.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint úgy kell az árajánlatot elkészíttetni, hogy az alkalmas legyen a pályázat 
beadására. Megkérdezte, hogy mi lett a „nyiszteri-híd” renoválásából és az ott tervezett fakivágásból, 
amiről korábban szó volt. 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy önkormányzati költségen megtörtént a ténylegesen nem híd, 
hanem áteresz javítása és a munka műszaki vezetője a Mosonmagyaróvári Vizitársulat szakembere volt, a 
földmunkát végző helyi lakos, Lukácsi Ákos volt, aki ezért nem kért pénzt. A Vizitársulattal olyan 
megállapodás született, hogy ezért cserében, hasonló költség erejéig ároktisztítást fognak végezni, ezzel 
kompenzálva az önkormányzati kiadást, ami tulajdonképpen anyagköltséget jelentett, 300-as csöveket 
tettek bele, bármilyen jármű végig mehet rajta. A fakivágás nem történt meg, mert előtte bozótirtást 
kellene végrehajtani. Sajnos a közfoglalkoztatásnak áldozatul estek, és nem maradt ember, aki dolgozna, 
szinte mindenki be van iskolázva. A fát egyébként szociális célra osztanák ki, mert nagy igény lenne rá. 
 
Ambrus Gellért helyi lakos megkérdezte, hogy LEADER-es ifjúsági szállás lehetőségről mit lehet tudni. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Muzsay-ház tervezőjével, amire 
engedélyes tervvel rendelkeznek. Megpróbálták beleilleszteni ebbe a kiírásba, de sajnos az előírt 
vizesblokkok számának nem tudtak megfelelni, ezért nem tudták a pályázatot beadni. Ráadásul a pályázat 
10 millió forint erejéig nyújtott támogatást, ez a felújítás viszont belekerült volna 20 millió forintba. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos megkérdezte, hogy mennyi a szavazásra jogosult lakos a településen és hány 
embert kérdezett meg a polgármester úr és az alpolgármester úr, hogy bemenjenek a befogadó állomásra. 
A decemberi vámosszabadi faluújságban a Négy kabát c. cikkben olyanok jelentek meg, amit visszautasít. 
Kikéri magának, mert ő és az itt megjelentek nem szűk csoport, a választói akarattal szembe menni nem 
tanácsos. Az ezerből hányat kérdeztek meg? Azt számolják meg, hogy hány autón van kint, hogy nem 
akarnak befogadó állomást. Ő képviseli a Béke utcát, itt van a Kökényszeg utca, de ha akarják a Duna 
utcát is képviseli. Elvárja, hogy megkövesse őket az alpolgármester úr. Meg az is szép, amiket az elhunyt 
Benkó Tibor atyáról írt, de annak a fele sem igaz. Benkó Tibor atyával személyes kapcsolata volt, 
egyházközségi díjat fizetett húsz évig. Nagyon szép, élénk a fantáziája az alpolgármester úrnak, de fele sem 
igaz amit Benkó Tiborról írt. Elvárja, hogy megkövessék. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondja, hogy neki is személyes kapcsolata volt az atyával, 
megkövetni pedig nem fogja. 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy korábban már volt helyreigazítás a faluújságban, de ahhoz 
ügyvédi felszólító levél kell. Tessék jogilag értelmezni ezt a helyzetet. Egyébként megkapta a Facebookról 
Buruzs István elköszönő levelét, aminek utolsó bekezdésében nem a legszebben minősíti a falu lakosságát. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos szerint az nem az István szégyene. 
 
Réti Csaba polgármester azt olvasta ki abból a levélből, hogy mindenki szégyellje magát, minden lakos, 
aki nem volt ott a demonstrációkon, azon a 400 emberen kívül, aki ott volt? Nem fórum ez, mindjárt 
bezárja az ülést, de előtte Hordós Tamást még meghallgatja. 
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint a 400 nagyon szép szám, figyelembe véve az 1200 választópolgárt, 
illetve az időskorúak számát. És örülhetnek, ha legközelebb is kell állni és ennyien lesznek. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos megkérdezte mi a terve az Önkormányzatnak az idősgondozással, az 
elesettekkel? Mert vidám dolog a nyugdíjasklub, de mi van azokkal, akik nem tudják bevinni a tüzelőt. 
Mennyien vannak a 65 év felettiek? Ezt tudja valaki? 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ez Esélyegyenlőségi Program tartalmazza az adatokat. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy 180 fő körül van a számuk. Az a baj az elesettekkel, hogy 
sokszor visszautasítják a segítséget, még a jelzőrendszeres készülék használatát is. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos megkérdezte, hogy mikor volt erre felmérés és mennyibe kerül. 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy 1200,-Ft-ot fizet havonta az Önkormányzat és 600,-Ft-ot az 
igénybevevő. Sajnos sokan visszaadják a készüléket. Tájékozódott a Cirill és Methód Otthonban a házi 
segítségnyújtásról. Ezzel az a probléma, hogy ha van olyan, akinek nagyobb a gondozási szükséglete, akkor 
már nem jut idő másra. Jelenleg egy közfoglalkoztatott jár az idős emberekhez, aki kellemes, barátságos 
fellépésével több embert is meg tudott győzni, hogy fogadja el a segítséget, sőt az utóbbi időben arra is 
volt példa, hogy a falubuszt betegszállításra használták, mert a betegszállítótól idegenkedtek az idősek.  
 
Buruzs Istvánné helyi lakos megkérdezte, hogy öregek napközi otthonát, étkeztetést nem tervez az 
Önkormányzat? 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy öregek napközi otthonát nem, az étkeztetést felkínálták, 
többen éltek is a lehetőséggel. Egyébként az idősek idegenkednek attól, hogy bárkinek kulcsot adjanak az 
otthonukhoz, ezért sem veszik igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Van egy olyan elgondolása 
az Önkormányzatnak, hogy internetes hozzáféréssel rendelkező családok láncot alkotnának, van egy 
vázlata ennek is. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos megköszönte a tájékoztatást. 
 
Réti Csaba polgármester még elmondja, hogy az Iniciálos számlák esetében az Allianz kifizette az 
önrészt, a vállalkozó pedig a fennmaradó összegre csak a jegybanki alapkamatot számolja fel, 14 ezer 
forintot, amit ki kell fizetni. Továbbra is az a véleménye, hogy a 9 milliós falubuszt meg kellett javíttatni. 
Azóta vettek síléc tartókat is, hogy ezt használja a plébános úr, amikor síelni viszi a gyerekeket. 
 
Buruzs István helyi lakos megkérdezte, hogy ha jól értette, akkor az Önkormányzat azért vett síléc 
tartót, hogy a plébános használhassa? 
 
Réti Csaba polgármester tájékozatja, hogy azért vették, hogy azt bárki használhassa, aki síelésre kéri el a 
buszt és ne a belső, zárt csomagtartót használják, mert az abban tárolt síléc tönkre teszi a kárpitot. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos megkérdezte, hogy a buszt bárki kibérelheti? 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy igen, és valószínűleg átdolgozzák a falubusz használatára 
vonatkozó szabályzatukat, átgondolják a letét összegét. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ebben a vámosszabadi „adok-kapokban” már mindenki megsértődött, 
de nem is ez a dolog lényege, hanem az, hogy elhangzott Benkó Tibor neve és ezért ő is megszólíttatott, 
mert hosszú ideig munkatársa lehetett. Kész arra, hogy bárkivel elbeszélgessen a munkásságáról, mert 
ebben a teremben ő ismerte a legjobban. De nem itt és most Azt az ominózus cikket az alpolgármester úr 
jegyezte, de abban az ő gondolatai is benne vannak, amit kész bárkivel megosztani. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos szerint félreértette a dolgot, mert nem az atya érdemeit említette. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint elhangzott nyilvános helyen Benkó Tibor neve, és neki, mint egykori 
munkatársának kötelessége az emlékét megvédeni és meg is fogja. Felajánlotta ennek a beszélgetésnek a 
lehetőségét. Az ő gondolatai is benne vannak a cikkben. 
 
Buruzs Istvánné helyi lakos szerint valószínűleg azok az igazak. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester megkérdezte, hogy mik a hamisak? 
 
Buruzs István helyi lakos szerint lépjenek ezen túl. 
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy az templom körül kert nyitott tér lenne? 
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Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy a projekt futamidejére, vagy annak kétszeresére az 
Egyházközség átadná a kezelői jogát a területnek, de a tulajdonjogát ne. Ez egy falusi decentrum lehetne, a 
harangláb vámosi alternatívája. 
 
Ambrus Gellért helyi lakos megkérdezte, hogy a kisbajcsi IKSZT-hez hasonlóan hétvégére, szünetekre 
tervez-e az önkormányzat programot a gyerekeknek.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az Önkormányzatnak nincs IKSZT címe, de az a szándék, 
hogy itt egy intenzívebb közösségi tér legyen, a napközis táborban ne ugyanabban az iskolai tanteremben 
legyenek a gyerekek, mint amiben év közben vannak. Ahogy eddig is volt kapcsolat a diákok és az idősek 
között, mondjuk karácsonykor, ezt szeretnék folyamatosabbá tenni. 
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy a honlapon szereplő jegyzői e-mail címet olvassa-e valaki, 
mert küldött rá teszt e-mailt, de nem kapott választ. Véleménye szerint ki kell javítani akkor az e-mail 
címet, ha ezt nem használják. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a győrzámolyi e-mail címét szerveren keresztül bárhonnan 
látja, ez eddig a vámosszabadi e-mailek esetében így nem működött, most azonban azzal, hogy az új 
szerver beüzemelésre került, és a funkciói ki lesznek használva, beállítja az informatikus, és távolról is tudja 
olvasni azokat a leveleket. 
 
Buruzs István helyi lakos úgy látja, hogy azzal egyidőben, hogy ők a civilek elkezdtek kérdezősködni, és 
megpróbáltak belelátni az ügyekbe, olvasgatták a jegyzőkönyvet, úgy erre az Önkormányzat egyre inkább 
hatalmi arroganciával válaszolt és bezárta a kapukat, nem engedett belelátni az ügyekbe. Kíván-e ezen az 
Önkormányzat változtatni és hogyan kívánja az Önkormányzat a nyilvánosságot biztosítani, mert biztos 
kevesebbszer mondanák, hogy „hülyék vagytok és nem csináltok semmit”, ha tudnák, hogy mit dolgoznak 
a háttérben. Nyilván nem azt várja el, hogy arról informálják, hogy min dolgoznak egy nap, mondjuk 8 
órát, hanem azt, hogy ők civilek lássák, hogy menjenek előre a dolgok. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy amit kell, azt transzparenssé tesznek, az elmaradásokat 
pótolják, és mindent közzé tesznek akkor, amikor döntés előkészítő helyzetbe kerülnek. Most is a 
toleranciát mutatták azzal, hogy megkötötték a hozzászólás lehetőségét 2 percben, de mégis mindenki 
elmondhatta a véleményét. Nem szabad, hogy haragosként nézzenek egymásra. 
 
Buruzs István helyi lakos szerint ez nekik is az életterük, élete munkáját beletette, hogy otthona legyen 
itt és ne csak háza, és bosszantja, ha itt is-ott is botladozást lát. Azt akarja, hogy egy jól működő, fejlődő 
falu legyen körülötte. 
 
Alasztics Ervin képviselő a botladozást, meg az amatőrizmust kikéri magának és tiltakozik ellene, mert 
átlátja a dolgokat megvizsgálja a dolgokat és képes felelősen dönteni. Ha ezt elmondják, azon nem szabad 
megsértődni. Megkéri Buruzs Istvánt, hogy az általa kamerával felvett ülésen mutassa ki, hogy mennyit 
beszélt.  
 
Réti Csaba polgármester reméli, hogy békés időszak van még a választásokig, amit a testület a legjobb 
szándéka és tudása szerint végig visz. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy a Fő utca, Szabadi utca kereszteződésében, mivel ott 
rendszeresen megáll a víz, kezdjenek tárgyalásokat a teniszpálya tulajdonosával, hogy adjon el egy két-
három méter széles sávot, a kerítés mellett derékszögben, és ott létesítsenek szikkasztó árkot 25 m3  
befogadó képesség tekintetében. Ez nem lenne a közút része. Feltétele az, hogy a tulajdonos hajlandó 
legyen eladni és fordítsanak rá pénzt, ami 15-20 m hosszú lenne, és kerítéssel kellene védeni, hogy oda 
senki ne tudjon beleesni.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Közút illetékese azt mondta, hogy az önkormányzati út 
burkolata alatt csináljanak átereszt, és a „zsebedics-gyöp” felé vezessék le a vizet az ott lévő csatornába.  
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Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy idén szeretnék megrendezni a falunapot májusban, 
már felvette a kapcsolatot a Faluépítő Közösséggel. Javasolja, hogy a költségvetésben irányozzanak elő 
erre a célra 1,5 millió forintot. Természetesen, ha lesz, pályázat, akkor beadják. Sajnos az idei Halfesztiválra 
beadott pályázatuk 5-6 pont híjján nem nyert. 

 

Réti Csaba polgármester szerint brüsszeli pályázat előbb lesz, mint nemzeti, de ez nyárnál előbb nem 
várható.  
 
Buruzs István hely lakos szerint a falunapokat már nem támogatják, hanem inkább a fesztiválokat. 
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint meg kellene próbálni a Halfelsztivált, mert az sikeresnek indult. 
 
Réti Csaba polgármester szerint az utolsó már gyenge volt, az összegzések szerint és kisebb volt az 
érdeklődés. 
 
Luka Zoltán helyi lakos megkérdezte, hogy mit várnak egy falunaptól, össze tudnának szedni annyi 
szervezőt, hogy az létrejöjjön? Két éve 300 ezerbe került és a szervezők tettek hozzá 500 ezer Ft-ot, de 
most a szervezőktől nem lehet ennyit összeszedni és ezt az alpolgármester úr most a falu pénzén akarja 
megváltani. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint ez egy előirányzat, amit nem kell teljes körűen felhasználni. 
Megkeresett már egy civil szervezetet, de megkeresi a többit is. 
 
Luka Zoltán helyi lakos szerint, ha előirányozzák, akkor azt el is költik. 
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint a falunapnak nem volt tematikája. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint hiányolják az emberek a falunapot. 
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint vizsgálják meg, hogy melyik legyen, és mint az útépítésnél, vagy ez, 
vagy az legyen. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint súlyos adósságuk még a VTSZ találkozó megszervezésének 
kötelezettsége. 
 
Réti Csaba polgármester szerint a VTSZ márciusi találkozóján az elnök biztos meg fogja kérdezni, hogy 
melyik tagtelepülés akar VTSZ találkozót tartani. Összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Határozati javaslat 

a 2014. évi falunap megrendezéséről és annak összegéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében 1,5 millió forint összegű, falunapra fordítható kiadást tervez 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztése 
 
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: 
 
17/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a 2014. évi falunap megrendezéséről és annak összegéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében 1,5 millió forint összegű, falunapra fordítható kiadást tervez. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztése 
 
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 21.06 órakor berekesztette bejelentette, hogy zárt ülés következik és szünetet 
rendelt el. A lakossági érdeklődők elhagyták az ülés helyszínét. 
 
Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület ülését 21.15 órakor megnyitotta és elmondta, hogy 
döntést kell hozni a 600 ezer forintos közbeszerzési bírság megtéríttetésére vonatkozóan, mint ahogy azt 
már korábban említette. Javasolta, hogy ezt zárt ülés keretében tárgyalják, mert üzleti érdeket sérthet. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közbeszerzési 
Döntőbizottság által kiszabott bírság megtéríttetéséről zárt ülésen tárgyal. 
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: 
 
18/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közbeszerzési 
Döntőbizottság által kiszabott bírság megtéríttetéséről zárt ülésen tárgyal. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 21.17 órakor berekesztette bejelentette, hogy zárt ülés következik. 

 

Kmf. 
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