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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2014. február 6-án (csütörtökön) 18.30 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.30-tól 20.37-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. Elmondta, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt 
adták át a lopás-sorozat megállításában eredményesen közreműködő körzeti rendőrnek és polgárőröknek a 
részükre megszavazott jutalmat. 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. Elmondta, hogy a meghívóban 
szereplő 3. és 4. napirendi pontot törlik, mert a tegnapi kisbajcsi együttes ülésen erről tárgyaltak. 
Tájékoztatás ad arról, hogy kisbajcsi önkormányzatnak sikerült szerződnie a Kisalföld Volánnal, és a győri 
gyerekek utaztatása megoldódott. Ahhoz egyébként az Önkormányzat nem járult hozzá.  
 
Alasztics Ervin képviselő kéri, hogy tárgyaljanak a helyi sportfejlesztési koncepcióról. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester kéri, hogy tárgyaljanak a faluház mögötti parkolóról. 
 
Réti Csaba polgármester szerint azt a költségvetési napirendi pont keretében megtehetik. Javasolja, 
hogy a meghívóban szereplő 3. és 4. napirendi pontokat töröljék, és tárgyaljanak önálló napirend keretében 
a sportfejlesztési koncepcióról. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a napirendi pontok módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a polgármester által javasolt 
napirendi pont módosításokkal. 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2014. (II. 6.) önkormányzati határozat 
a napirendi pontok módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a polgármester által javasolt 
napirendi pont módosításokkal. 
 
Réti Csaba polgármester 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  
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester  
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása első olvasatban; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
4. Javaslat az Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására; Előadó: Alasztics Ervin 
képviselő 
5. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester  
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester  

 
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: 
 
28/2014. (II. 6.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Beszámoló a két ülés között történtekről; Előadó: Réti Csaba polgármester  
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester  
3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása első olvasatban; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
4. Javaslat az Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására; Előadó: Alasztics Ervin 
képviselő 
5. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester  
6. Segélyezések (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester  

 

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy január 31-én részt vett a Helyi Védelmi Bizottság által tartott 
értekezleten, a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, ahol az elmúlt évet értékelték. Itt aláírta a HVB elnöke 
a tavaly beküldött veszélyelhárítási terveket, így most már aláírt veszélyelhárítási tervvel rendelkeznek. 
Február 3-án részt vett a cyber-biztonsággal kapcsolatban tartott értekezleten. Mostantól lennie kell 
minden szervnél informatikai biztonságért felelős személynek, a teljesítendő feladat több rétű, erre időt 
és pénzt kell szánniuk ebben az évben és szakemberhez kell fordulniuk, hogy az előírt feladatokat 
teljesíteni tudják. Február 4-én részt vett a Pannon-víz Zrt. által tartott közös bejáráson, melynek a tárgya 
a leendő pezsgőtabletta gyár vízzel-szennyvízzel kapcsolatos igénye volt. Ha megfelelő kvótát vásárolnak 
a tulajdonosok, és a Pannon-víz kalkulációja szerinte ez nekik üzletileg megtérül, akkor semmibe sem fog 
kerülni, az Önkormányzat tulajdonát képező hydroglóbusz felújítása. Az építkezést 2015. tavaszára 
tervezik, mert a Környezetvédelmi Felügyelőségnél felmerült a békák vonulása, amire külön tervet kell 
kidolgozniuk. A dunaszerdahelyi terveket nem adaptálják, új tervezés lesz, és kutató-fejlesztő csoport is 
lesz az üzemben. Február 4-én az Egyetemen volt a Megyei Önkormányzat által szervezett 
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rendezvényen, ahol beszámoltak arról, hogy hol tartanak az önkormányzatoktól 2014-2020 közötti 
időszakra vonatkozó TOP-okkal (település és területi operatív program). Ehhez beküldték a település 
igényeit is. Holnapi program lesz a helyszíni bejárás a menekültszállón is, ahol rendkívül körülményes az 
engedélyezés, úgy tűnik, ezt holnapra megkapják. Fontos lenne ahhoz, hogy a felmérés 
megkezdődhessen. 
 
Alasztics Ervin képviselő megjegyezte, hogy a hydroglóbusz felújítása nem szerepel a mostani 
költségvetésben. 
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy milyen fejlesztési javaslatokat küldtek be. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az árvízvédelmi töltéstől a faluig lassú- és kerékpárút 
fejlesztését. A Szabadi, Rét és Duna utca belterületi szakaszainak a felújítását. A közfeladatot ellátó 
épületek (Faluház, Óvoda) energiahatékonyság korszerűsítését, a Faluház nyílászáróinak cseréjét, 
hőszigetelt vakolat, napelemes energia alkalmazását az Óvodánál és a Faluháznál. Szerepel benne az 
iparterületi útépítés, ebben nemcsak két út, hanem a hátsó utak is benne vannak. A Sportpálya felújítása, 
és műfüves pálya létesítése. A régi faluközpontban, a plébániakertben parkszerű közösségi tér kialakítása, 
szakrális, történelmi emlékhely kialakítása. Kerékpáros pihenőhely és csónakkikötő létesítése 
kölcsönözhető csónakokkal. Ha megvalósul a Mosoni-Duna rehabilitációja, akkor megfelelő lesz a 
vízmennyiség. Belevették még a csapadékvíz elvezetésének a megoldását. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester megkérdezte, hogy a Vámosszabadit Győrzámollyal összekötő utat 
bele lehet-e még illeszteni ebbe az elképzelésbe. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy beszéltek már erről Horváth Gábor győrzámolyi 
polgármesterrel, de a szigetközi településeknek az az elsődleges céljuk, hogy elkerülő útjuk legyen, mert 
az 1401-es úton rendkívül nagymértékű a forgalom. A mellékutak programja nagyon csúszik. E 
tekintetben semmiben sem jobb a helyzet itt, mint Észak-Magyarországon. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy ezt mégis tegyék bele, hogy belekerüljön a köztudatba, mert 
ez kapcsolódhat a győri elkerülőhöz is. Azt nem várhatják, hogy már jövőre el fog készülni, mégis fontos 
lenne megemlíteni. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Megyei Önkormányzatnak az a feladata, hogy a beküldött 
anyagokon dolgozzanak és az igényeket bedolgozzák. Reméli, hogy holnap aláírják a szerződést a 
Dimenzió Kft-vel, mert már minden részletkérdést megbeszéltek, többek között a folyamatos 
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: 
 
29/2014. (II. 6.) önkormányzati határozat 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történtekről 
szóló polgármesteri beszámolót. 
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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: 
 
30/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása első olvasatban 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat. Az Önkormányzat a 2014. 
évben összesen, előzetes becslések szerint 152 millió forint bevételből gazdálkodhat, mely az állami 
támogatásokból, a saját bevételekből és a pénzmaradványból tevődik össze. Normatívát a kötelező 
önkormányzati feladatokra kapnak, azaz a településüzemeltetésre, az óvodai feladatok ellátására, továbbá a 
hivatali feladatok ellátására. Az óvodára 40.965 e Ft támogatást kapnak, ebben benne van a kedvezményes 
gyermekétkeztetési feladatok támogatása az óvodán belül, az önkormányzati kötelező feladatokra, úgy 
mint, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak karbantartása, iskolai étkezés támogatására 11.404 e Ft-
ot. A Közös Hivatalra 52.624 e Ft-ot kap Győrzámoly Önkormányzata, ebből lakosság arányosan 
Vámosszabadit 20.681 e Ft illeti meg. A normatíván felül számolhatnak a bevételi oldalon a bérleti díjból, a 
helyi adókból, az átengedett központi adókból és a pénzmaradványból származó bevételekkel. 
A helyi adó bevételek (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója) 34 millió forintos bevétel, a 
gépjárműadóból, mint átengedett központi adókból származó bevétel 6.600 e Ft. Ezen felül 2013. év 
decemberétől 100%-os támogatású közfoglalkoztatási pályázatban vesznek részt, melynek keretében 
tanulnak és dolgoznak a település rászoruló lakosai. Ehhez megkapták a bérek és a járulékok 100%-os 
támogatását és eszközbeszerzésre is sor kerülhet, melynek keretében munkaruházaton és kis értékű tárgyi 
eszköz beszerzésen kívül egy STHIL fűkaszát is beszereznek. Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza 
a kötelező kiadásokat (bérek, dologi kiadások, ezen belül a rezsire fordítandó kiadásokat) a civil 
szervezetek működési támogatását, továbbá az elfogadott fejlesztési elképzeléseket. 
Az óvoda költségei több, mint 1 millió Ft-tal meghaladják az óvoda bevételeit (normatíva, térítési díjak) így 
az Önkormányzat ezt kiegészíti a bevételei terhére. A hivatali kiadásokat teljes egészében fedezi az erre 
kapott normatíva, sőt 1,5 millió Ft-tal a kiadások kevesebbek, mint a bevételek. 
Az elfogadott fejlesztési elképzelések (beruházások): iparterületi utak, vagy Sziget utca felújítás 12 millió 
Ft, buszváró építése (Rét utca) 2.897 e Ft, kerékpárút építés önereje 2.500 e Ft, Kossuth utcai járda építés 
971 e Ft. Stihl fűrész 295 e Ft (ezt pályázati összegből szerzik be), a plébánia kertnél közpark, parkoló, 
emlékhely kialakítását célzó tervek elkészítése 381 e Ft, a Duna Szálló épületének hasznosíthatósági 
tanulmánya 975 e Ft, a térfigyelő kamerarendszer bővítése 644 e Ft. A temetőn belüli járdaépítés 2.148 e 
Ft, ravatalozók festése 326 e Ft.  
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Új pályázati lehetőségként megjelent január 31-én a 4/2014-es BM rendelet, amire február 13-ig lehet 
pályázni. Eredeti elgondolás szerint az aszfaltos pályát terítenék le műfű burkolattal. Erre vonatkozóan 
tartalmaz a költségvetés előirányzatot. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint az aszfaltos pálya mögötti területen is meg lehetne valósítani 
és akkor megmaradna a kézilabda pálya, inkább ezt tudná támogatni. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint akkor valamivel magasabb lenne az önrész, de mint lehetőséget, át kell 
gondolni. A pályázat 80%-os támogatást biztosít, azaz az önrész 20%-os mértékű, azonban 
előfinanszírozott. 
 
Réti Csaba polgármester szerint a működési célra átadott pénzeszközök a költségvetési koncepcióhoz 
beterjesztett kérelmeket alapul véve: a Horgász Egyesületnek 150 e Ft (gyerektáborra) a Polgárőrségnek 
250 e Ft és további 100 e Ft kabátokra, a Faluépítő Közösségnek a Harangláb pályázat elmaradt 
pályázatírói díját 205 e Ft-ot utalnák át, és a kórusvezetői díjra pedig további 200 e Ft-ot, a 
Sportegyesületet – tekintettel arra, hogy valószínűleg pályáznak a műfüves pálya létesítésére - a kért 1 
millió forint helyett 600 e Ft-tal támogatnák, és arra kérik az Egyesületet, hogy szerezzenek további 
szponzorokat a működésükhöz. A Segítőkéz Alapítványnak az eredetileg tervezett 200 e Ft-ot 300 e Ft-ra 
emelik, mert tavaly nem kaptak támogatást. A tartalékba helyezhető összeg körülbelül 19 millió forint, de 
ez még változhat a költségvetéshez benyújtott javaslatok alapján.   
 
Alasztics Ervin képviselő megjegyezte, hogy a jó gazdálkodásra tekintettel, Vámosszabadi is részesülni 
fog abban az állami támogatásban, amit ma jelentettek be, számításaik szerint idén 17 millió Ft-ban. Ezt 
még nem tartalmazza a költségvetés. 
 
Réti Csaba polgármester szerint ezt az összeget március 31-ig fogják megkapni és jó falusi, közösségi 
célra fogják felhasználni. A Képviselő-testület a kiküldött anyagot megismerte, kéri, hogy vitassák meg. 
Várja a hozzászólásokat. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint a Faluház mögött szükséges murvázott parkoló kialakítása, 
mert állandóan sáros a terület, erre indokolt előirányzat a költségvetésben. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a Horgászegyesület részére működési támogatás biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Horgászegyesület részére 150 ezer Ft működési célú támogatást 
állapít meg és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig 
 
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: 
 
31/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a Horgászegyesület részére működési támogatás biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Horgászegyesület részére 150 ezer Ft működési célú támogatást 
állapít meg és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
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Határozati javaslat 

a Segítőkéz Alapítvány részére működési támogatás biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Segítőkéz Alapítvány részére 300 ezer Ft működési célú 
támogatást állapít meg és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig 
 
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: 
 
32/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a Segítőkéz Alapítvány részére működési támogatás biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Segítőkéz Alapítvány részére 300 ezer Ft működési célú 
támogatást állapít meg és azt a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a Faluház mögötti murvázott parkoló kialakításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata elhatározza a Faluház mögött murvázott parkoló létesítését és 
annak megvalósítására a 2014. évi költségvetésében előirányzatot állapít meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig 
 
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: 
 
33/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a Faluház mögötti murvázott parkoló kialakításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata elhatározza a Faluház mögött murvázott parkoló létesítését és 
annak megvalósítására a 2014. évi költségvetésében előirányzatot állapít meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérte dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy vezesse le a Közös Hivatalt 
megillető normatív támogatást, illetve abból a Vámosszabadit megillető összeget. Ez úgy van-e, mint 
ahogy tavaly volt, vagy változott. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tavaly a települések külön-külön kapták a hivatali normatívát, 
mert nem év elején alakult a közös hivatal. Győrzámoly a közös hivatal létrejöttével kevesebb támogatást 
kapott, ezért Vámosszabadi az un. kompenzációs összeget – amit szerződésben vállalt – átutalta 
Győrzámoly részére, továbbá a győrzámolyi elszámolások alapján átutalta a Vámosszabadit terhelő 
kiadásokra jutó részt. Az idei évtől a normatíva Győrzámolyt illeti meg, és úgy ítélte meg, hogy ennek 
idéntől a legmegfelelőbb megosztási módja, ha lakosságszám arányában osztják meg, azaz Győrzámolyt a 
bevétel 60,7%-a, Vámosszabadi pedig a 39,3%-a illeti meg, ez által Vámosszabadi település érdekei nem 
sérülnek. A több, mint 52 millió forintos normatívából 20 691 ezer Ft illeti meg Vámosszabadit, ami 
számításaik szerint fedezi is a hivatali költségeket, ahhoz hozzátennie nem kell az Önkormányzatnak, az 
előzetes számítások szerint keletkező maradvány pedig Vámosszabadi Önkormányzatának bevételét fogja 
képezni. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogyan alakultak a költségvetési tervezetben a tervezett 
adóbevételek a tavalyi teljesítésekhez képest. 
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dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy tavaly 32 millió Ft iparűzési adó bevétel teljesült, azonban a 
bevételek tervezésekor mindig óvatos, és azt gondolja, hogy a bevételeket mindig inkább alacsonyabb 
összegben kell tervezni. 30 millió forint összegben tervezték az iparűzési adó bevételeket, figyelembe véve 
azt, hogy előfordulhat olyan eset, ami valamelyik adózó helyzetében kedvezőtlen változást eredményez. A 
gépjármű adó bevétel tavaly túl lett tervezve, idén a tavalyi teljesítéshez tervezték, 6.600 ezer Ft összegben. 
 
Pajor Károly helyi lakos megkérdezte, hogy miért tervezik a vízparti sáv értékesítését. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy rengeteg fa nőtt ott ki, ami sokaknak nem tetszett, ezért 
felmérés után kivágatták azokat, amiket elárvereztek. A terület le lett kopasztva, azonban a nyárfát nem 
lehet megfékezni, mert gyorsan sarjad, és már a nyáron több is kihajtott. Ennek kezeléséhez nincs az 
Önkormányzatnak eszköze. Az akkori vevő hosszas huzavona utána mégsem vette meg a területet. 
Tekintettel arra, hogy a fák kihajtása miatt újra fennáll az akkori veszélyhelyzet, arra gondoltak, hogy 
értékesítik. 
 
Pajor Károly helyi lakos megkérdezte, hogy milyen célra lehet megvásárolni. 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatja, hogy ez egy érdekes képződmény, ami 4.000 m2 az elején 18 m 
széles, de a végpontja felé leszűkül, az utolsó 15-20 méteren már egy fasor sem ültethető. Az a célja az 
Önkormányzatnak, hogy gondozva legyen a terület. Belefoglalják az adásvételi szerződésbe, hogy a 
területet rendben kell tartani, különben szankciót fognak alkalmazni és visszavásárolják az eladási áron a 
területet. Az ott lévő telkek tulajdonosai sem tartanak igényt területre, ezért kell értékesíteni, mert az 
Önkormányzatnak nincsenek arra gépei és apparátusa, hogy rendbe tartsa a területet. Értékbecslést kell 
készíttetni, és ha van érdeklődő, akkor meg kell hirdetni a területet. A terület bekerítése lehetetlen, és 
nagyon örülnének, ha lenne olyan ajánlattevő, aki ott területrendezést hajtana végre és közösségi célra is 
lehetne használni azt. Akkor nem kerülnének abba a helyzetbe, ami a horgásztó bekerítése miatt állt elő.  
 
Alasztics Ervin képviselő hozzátette, hogy a területről nagyon nehéz volt a fákat kivágni.  
 
Réti Csaba polgármester megkérdezte, hogy kinek van még a költségvetéshez kérdése. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy az önkormányzati lakások bérleti díjába építsék bele a 
lakásbiztosítás összegét, azaz azzal növeljék meg. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

önkormányzati bérlakások bérleti díjának megállapításáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lakások bérleti díját a 
lakásbiztosítás összegével megemeli, és a bérleti díjat az alábbi bruttó összegekben határozza meg 2014. 
március 1. napjától: 

 Vámosszabadi, Fő u. 27.     17.260,-Ft 

 Vámosszabadi, Duna u. 19.      6.700,-Ft 
Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
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: 
 
34/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
önkormányzati bérlakások bérleti díjának megállapításáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező lakások bérleti díját a 
lakásbiztosítás összegével megemeli, és a bérleti díjat az alábbi bruttó összegekben határozza meg 2014. 
március 1. napjától: 

 Vámosszabadi, Fő u. 27.     17.260,-Ft 
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 Vámosszabadi, Duna u. 19.      6.700,-Ft 
Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a bérleti díjak megállapítását rendeletbe kell foglalni, ezt 
elkészíti és a Képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Réti Csaba polgármester szerint hosszabb távon megfontolandó a Duna utcai lakóház felújítása. A 
Szakál-házat viszont le kell bontani, ahogy a régi Tolnay-házat is. Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás 
nem volt, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első olvasatban történő megtárgyalásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetését első olvasatban. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a végleges költségvetés benyújtásáig  
 
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: 
 
35/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első olvasatban történő megtárgyalásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetését első olvasatban. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a végleges költségvetés benyújtásáig  
 

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadására 

 
Előadó: Alasztics Ervin képviselő 
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy a sportfejlesztési koncepcióra a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet 
alapján benyújtandó pályázat miatt van szükség. Ismerteti a koncepció lényegét. Ez tartalmazza a fejlesztési 
elképzeléseket, amibe illeszkedik a tervbe vett műfüves pálya létesítése. Ez az óvodai és az iskolai 
sportolást segítheti. A műfüves pálya előnye, hogy minden évszakban használható és nagyon komfortos. 
Meggondolandó, hogy a régi pályát megtartják és amögött új pályát alakítanak ki. Maga a koncepció 
foglalkozik még olyan távlati elképzelésekkel, mint sportcsarnok, uszoda létesítés, illetve a Mosoni-Duna 
rehabilitációja kapcsán csónakkikötő létesítésével, összekötve a gyalogos- és természetjáró turizmussal. A 
koncepciót a helyi sportvezetőkkel együtt munkálták ki. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint is indokolt lenne az aszfaltos pálya megtartása. 
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint is jobb lenne, ha megmaradna az aszfaltos pálya. Megkérdezte, hogy 
ki lehet-e adni a műfüves pályát baráti társaságoknak. 
 
Réti Csaba polgármester szerint mindenképpen. 
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy jelen kiírás keretében egy célra lehet pályázni, ez most a 
műfüves pálya létesítése lenne. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a falunap keretében az edzőteremben ping-pong versenyt 
tarthatnának, amit Mezőfi István emlékére neveznének el, mert ez az ő kezdeményezése volt. 
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Kukorelli Norbert alpolgármester javasolja, hogy a költségvetésbe 4 milliós keretösszeget tervezzenek a 
sportlétesítmények fejlesztésére. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 

Határozati javaslat 

a Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Vámosszabadi 
Község Önkormányzat 2014-2020. évekre vonatkozó Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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: 
 
36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozat 
a Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Vámosszabadi 
Község Önkormányzat 2014-2020. évekre vonatkozó Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Határozati javaslat 

pályázat benyújtása a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján műfüves pálya építésére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 4/2014. (I. 31.) 
BM rendelet 3. pontjában szereplő sport fejlesztési támogatásra, a tulajdonát képező 180. hrsz. alatti 
ingatlanon műfüves sportpálya építésére és sporteszközök beszerzésére. 
2. A pályázaton igényelt támogatás összege 13.460.141,-Ft, az önerő mértéke 3.365.035,-Ft, melyet a 
Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében biztosít. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2014. évi költségvetésében az alábbi összegeket tervezi a sportra 
fordítani: a tulajdonát képező sportlétesítmények (Edzőterem, Sportöltöző Sportpályák) fenntartásának, 
működtetésének, továbbá a tervezett műfüves pálya építésnek önerő részét képező összeget (~5.300 e Ft), 
másrészt a helyi sportegyesületek (Vámosszabadi Sportegyesület, Vámosszabadi Horgászegyesület) 
működését segítő támogatást (~800 e Ft), összesen 6.100 e Ft-ot. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: 2014. február 13.; 4. pont esetében: a végleges költségvetés elfogadása 
 
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: 
 
37/2014. (II. 6.) önkormányzati határozat 
pályázat benyújtása a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján műfüves pálya építésére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 4/2014. (I. 31.) 
BM rendelet 3. pontjában szereplő sport fejlesztési támogatásra, a tulajdonát képező 180. hrsz. alatti 
ingatlanon műfüves sportpálya építésére és sporteszközök beszerzésére. 
2. A pályázaton igényelt támogatás összege 13.460.141,-Ft, az önerő mértéke 3.365.035,-Ft, melyet a 
Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében biztosít. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
4. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2014. évi költségvetésében az alábbi összegeket tervezi a sportra 
fordítani: a tulajdonát képező sportlétesítmények (Edzőterem, Sportöltöző Sportpályák) fenntartásának, 
működtetésének, továbbá a tervezett műfüves pálya építésnek önerő részét képező összeget (~5.300 e Ft), 
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másrészt a helyi sportegyesületek (Vámosszabadi Sportegyesület, Vámosszabadi Horgászegyesület) 
működését segítő támogatást (~800 e Ft), összesen 6.100 e Ft-ot. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 1. pont esetében: 2014. február 13.; 4. pont esetében: a végleges költségvetés elfogadása 
 

5. napirendi pont: Egyebek 

 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Szabadi utcai szirénát egy pannonhalmi villanyszerelő fogja 
megcsinálni. Ugyan a Haranglábnál lévő működik, még Bácsán is hallatszik, és a Katasztrófavédelem is 
elismerte, hogy a szirénát illett volna működőképes állapotban átadni az Önkormányzatnak és örülnek 
annak, hogy az Önkormányzat megjavíttatja.  
 
Méri Attila képviselő elhagyta az ülés helyszínét. Réti Csaba polgármester megállapította, hogy a 
Képviselő-testület száma 3 fő, de döntést igénylő, nyilvános ülésre tartozó ügy már nincs.  
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy talált a Muzsay-házra, arra a projektre egy norvég 
finanszírozási alapú pályázatot, 90%-os támogatottsággal, 30%-os előfinanszírozással, melynek május 21. a 
beadási határideje. A célja a hagyományos vidéki életmódhoz az ahhoz kapcsolódó építészeti örökség 
megőrzése. Ennek az önrésze még nincs beépítve a költségvetésbe. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az építési engedély már lejárt, újra meg kell kérni. 
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy ez még csak előzetes, még nem jelent meg a végleges kiírás, ez 
egyébként egy EGT pályázat lesz. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy neki megvan a ház története, az utolsó olyan lakóház 
Vámosszabadiban, aminek megmaradt a nyílt oszlopos tornáca és a téglakemencéje. Az örökösöknek le 
kellene mondani legalább 10 évre a tulajdonosi jogaikról. Abban biztos, hogy az önkormányzati 
kezdeményezést az örökösök támogatni fogják. Ez olyan közösségi épület lenne, ahol tavasztól őszig 
vendégeket fogadhatnának, mint egy tájházban és kisebb méretű turista szállás szerepét betölthenék, akár 
8-10 kerékpáros eltölthetne ott 1-2 éjszakát. A gyerekek részére ott kézműves tábort is szervezhetnének. 
Nagyon szép ott a kert, rendben tartják. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 20.37 órakor berekesztette és zárt ülés tartását rendelte el.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
Kukorelli Norbert                        
 alpolgármester  
 


