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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2014. február 20-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 20.50-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 kb. 4 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 Kukorelli Norbert 
alpolgármestert kijelölte. Segélyezési ügy nem érkezett, így a 9. napirendi pont tárgyalására nem kerül sor. 
Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 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. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
4. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának módosítására; 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
5. Döntés a Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári leállásának időtartamáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
6. Döntés a Faluház mögött létesítendő murvázott parkoló kialakítására érkezett ajánlatokról; Előadó: 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
7. Döntés a LEADER Egyesületi tagságról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
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8. Egyebek; 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: 
 
39/2014. (II. 20.) 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. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
4. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának módosítására; 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
5. Döntés a Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári leállásának időtartamáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
6. Döntés a Faluház mögött létesítendő murvázott parkoló kialakítására érkezett ajánlatokról; Előadó: 
Kukorelli Norbert alpolgármester 
7. Döntés a LEADER Egyesületi tagságról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester  
 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy nagyon rövid idő telt az előző testületi ülés óta. Ebben a 
rövid időben a szálló hasznosíthatósági tanulmányának elkészítésében érdekelt Dimenzió Kft. 
képviselőjével tárgyalt, de akkor még nem volt ismert a Bevándorlási Hivatal levele. Tárgyalt a TÉR-Háló 
Kft-vel, a folyamatban lévő rendezési terv módosításról. Kimentek a szakhatósági megkeresések. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy a valamikori emlékpark helyén későbbiekben létesítendő 
csomópont hatásvizsgálatára, illetve a hídtól az út szabályozási vonalának a felülvizsgálatára nem kerül 
sor? 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatta, hogy a családdal történt egyeztetést követően ez most nem 
szükséges. Legfontosabb a telekösszevonás és a zsákutca kialakítás lehetőségének a megszüntetése.  
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy akkor az Önkormányzatot költség nem fogja terhelni 
ebben a folyamatban? 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy nem, mert a kérelmező a költségviselő. Elmondta, hogy 
Talent-Plan Kft. módosította a kerékpárút-terv nyomvonalát, az un. „nagybajcsi-szivornya” miatt. A terv 
költsége 250 ezer Ft+áfa, ami elszámolható költség lesz a pályázatban, és ami jó hír, hogy a milliós 
nagyságrendre becsült vagyonkezelői hozzájárulás mértéke 50 ezer Ft+áfa lesz, magyarul a Vízügyi 
Igazgatóság a minimálisan kiszabandó díjat határozta meg, és az összeg befizetése után megadják a 
vagyonkezelői hozzájárulásukat. Ez kell a kivitelezéshez is. Ha az idő jobbra fordul, akkor nem lesz 
akadálya a munka elkezdésének. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint ez jó hír, főleg azért, mert a szivornyát a kerékpárútra tervezték rá, 
egy későbbi időpontban.  
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatott arról, hogy keddre várták az iparterületi ingatlantulajdonosok 
válaszait az útépítő közösségre vonatkozóan, mely közösség kiválaszthatná majd a kivitelezőt. A 
tulajdonosok kérték, hogy az Önkormányzat ne csak tagja legyen a közösségnek, hanem bonyolítója is.  
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Alasztics Ervin képviselő szerint az útépítő közösség döntsön a költségek felosztásáról.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a kamerarendszer karbantartásáról tárgyal a Security Patent 
Kft-vel. Az abdai polgármester felhívta a figyelmét, hogy a kivitelezési szerződés nem tartalmazza a 
karbantartást, ami rendkívül fontos. Más települések is az árajánlatban szereplő összeg körül fizetnek 
karbantartási díjat. A tárgyalás alapján a korábban ajánlott 48 ezer forintról nettó 40 ezer forintra sikerült 
levinni a karbantartási díj összegét negyedévente. Szerinte ez elfogadható, a költségvetésben is ilyen 
összeggel terveztek. Az ingatlanszakértővel is felvette a kapcsolatot, aki az ingatlan értékbecsléseket 
készíti, a vízállásos területről, a 835/2. hrsz-ú telekről, és a volt játszótér melletti telekről. A szakértés díja 
nagyon kedvezményes, 20 ezer Ft (nettó). A műfüves pálya építésre irányuló pályázat benyújtásra került a 
Kincstárhoz. Jól sikerült az iskolai családi sportnap. Győrújbaráton megbeszélésen vett részt a Területi 
Operatív Programmal (TOP) kapcsolatban a győri kistérségre vonatkozóan. Ebben van sok remény, de 
nem biztos, hogy a megvalósításra javasolt projektek majd így lesznek kiírva a jövőben, de az biztos, 
hogy figyelembe fogják venni. Egy következő megbeszélésen már témánként fogják rendszerezni ezeket 
a terveket, a győri kistérség településeire vonatkozóan, azaz például úgy, hogy csapadékvíz elvezetés és az 
mely településeket érinti.  
 
Alasztics Ervin képviselő kérte, hogy a szigetközi településekre vezető, összekötő út is kerüljön bele 
ebbe a tervbe. 
 
Réti Csaba polgármester szerint erről már többször is beszélt a győrzámolyi polgármester úrral, ezt 
mindenképpen bele fogják tenni. A Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsági ülésén is volt, ahol nem 
született döntés a Társulás költségvetését érintően, mert nem tudják, hogy miért kéne fizetni összesen 
több mint 7,1 millió forintot a Társulás tagjainak. Erről nem kaptak pontos információt még a győri 
illetékestől sem, ezért a Tanácsülés előtt lesz még egy Pénzügyi Bizottsági ülés. Feleslegesen nem 
szeretne egyik település sem fizetni, főleg úgy, hogy nincs egy önálló ügyintézője a Társulásnak.  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: 
 
40/2014. (II. 20.) 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 részletesen ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat. Várja a 
hozzászólásokat. 
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Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy a Belügyminiszternek írjanak levelet, tekintettel arra, hogy 
megkapták a BÁH-ból az elutasító döntést, tehát most kell a miniszter úrhoz fordulni és nála sérelmezni, 
hogy ezzel az Önkormányzat munkáját akadályozzák és ez nem a megállapodás szerint való dolog. A BÁH 
levelét úgy értelmezi, hogy nincs egyértelmű tiltás, ezért szabad a nyilvánosságra hozatal, tehát a levél nem 
titkosan kezelendő. A következő lépés mindenképpen a Belügyminiszterhez fordulás lenne. Erre már tett 
is javaslatot a képviselőknek. 
 
Réti Csaba polgármester kijelenti, hogy megírja a levelet, és ezt minden képviselőnek az elküldés előtt 
véleményezésre megküldi. A levél tartalma a község érdekében írandó, természetesen a menekültszálló 
bezárása, megszüntetése érdekében.  
 
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: 
 
41/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 125/2012. (XII. 16.), 6/2014. 
(I. 30.), 13/2014. (I. 30.), 16/2014. (I. 30.), 37/2014. (II. 6.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotására 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 2014. évi 
költségvetés vonatkozásában az első olvasathoz képest mind a bevételi, mind a kiadási oldalon történtek 
pontosítások, igyekeztek minden részletre kiterjedően megtervezni a költségvetést. A kiadási oldalra 
betervezték az  eligazító-  és KRESZ táblákat, a fakivágást, a traktorhoz mulcsozót, földmérési, ügyvédi, 
egyéb szolgáltatási költségeket, az irattári polcok költségét,  közvilágítás tervezés, kiépítés költségét Sárás 
II-n, a sziréna javítási költségét, a Faluház épülete mögötti parkoló kialakítását, a kisbajcsi iskolának 
működési támogatás nyújtását, a Horgász Egyesületnek 200 e Ft-ot gyerektáborra, továbbá a műfüves 
pálya létesítése pályázathoz önerőt, és a sportpályán wifi lehetőség kialakításának költségét, ami a futball 
mérkőzésekhez, a játékvezetőnek szükséges. A bevételi oldalon az építési kölcsön megtérülése, továbbá a 
könyvtári- és közművelődési feladatok támogatása került be új elemként. Mindehhez jön még az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása, amire tegnap jelent meg a miniszteri 
rendelet. Ennek alapján 20 millió forint támogatás illeti meg az Önkormányzatot, amit március végéig 
fognak megkapni. Erre pályázni kell, a jogszabály nevesíti a célokat. A beadási határidő március 6., ez előtt 
lesz egy rendkívüli testületi ülés, ahol meghatározzák azokat a projekteket, aminek megvalósítására 
pályáznak. Sajnos külterületi utakra nem lehet pályázni, így az iparterületi utak nem jöhetnek szóba. A 
Sziget utca is külterületnek minősül.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint a járdaépítés viszont elszámolható, így a tervezett Kossuth 
utcai járda költsége vélhetően beépíthető lesz a pályázatba. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint meg kell érdeklődni, hogy a belterületen lévő Sziget utca, ami sajnos 
külterületi út, mert 0-s helyrajzi száma van, belefér-e a pályázatba, illetve a buszmegálló építést, mint 
úttartozékot elszámolhatják-e. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint a régóta tervezett óvodai sószoba is megvalósítható lenne a 
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pályázatból. Kértek továbbá ajánlatot a Kis utca felújítására, ami szintén nagyon rossz állapotú, esetleg ez 
is beleférhet. Le kell marni, mert ott süllyesztett szegély van, a csatornafedeleket ki kell emelni.  
 
Réti Csaba polgármester szerint ezért szükséges a rendkívüli ülés, mert akkor tudnak dönteni, hogy mire 
tudnák fordítani a támogatást. Várja a költségvetéshez a képviselői hozzászólásokat. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy a traktor mulcsozó költségét alakítsák pályázati alappá, 
összesen 300 ezer forint összegben, az e felett költségként betervezett részt pedig helyezzék tartalékba. A 
Sárás II. közvilágítás tervezés, kiépítés költségét helyezzék tartalékba, és akkor használják fel, ha az ott élők 
bejelentkeznek. Értesítsék az ott élőket, hogy megvan a szándéka az Önkormányzatnak a közvilágítás 
kiépítésére, ha az ott élők legalább kétharmada bejelentkezik Vámosszabadira állandó lakosnak. Javasolja, 
hogy az így felszabaduló pénzt tervezzék be az iparterületi szennyvíz-átemelő akna kiépítésére, bruttó 2,5 
millió forint összegben, a fennmaradó összeget pedig tegyék hozzá a tartalék alaphoz. A 
Horgászegyesületnek idén a tavalyi 150 ezer forinthoz képest 200 ezer forint támogatást javasol 
megállapítani, amit az Egyesület a horgásztáborok megszervezésére fordíthat, de erősen számítanak a 
Horgászegyesület önkormányzati rendezvények aktív lebonyolításában való közreműködésére, amit írásba 
is kell foglalni. A teniszpálya melletti csapadékvíz elszikkasztására nem terveztek költséget, és mivel még 
nem tudják ennek pontos összegét, hiszen a tulajdonos nincs itthon és nem lehetett vele tárgyalni, 
költséget ne tervezzenek, mert az megalapozatlan lenne, hanem majd az általános tartalék terhére 
valósíthatnák meg, ha a dolog konkretizálódik. Javasolja, hogy a Szabadi temetőbe, zajvédő tujasor 
telepítésére bruttó 400 ezer forintot tervezzenek, ez 100 m hosszú szakaszt érint, ennyiből ki kell jönnie a 
telepítésnek. Javasolja, hogy az általános önkormányzati rendezvények lebonyolítására tervezett összeget 
emeljék meg 500 ezer forinttal, a megszervezendő Vámos Települések Találkozója rendezvény 
lebonyolítása érdekében, amit már polgármester úr többször is előre vetített. Megkérdezte, hogy a 
kamerarendszer karbantartásának negyedévenkénti költségét, ami korábban a polgármester úrtól 
elhangzott, tartalmazza-e a költségvetés. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy pontosan ekkora összeggel tervezték meg ezt a kiadást.   
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a Magyar Államtól megvásárolandó zárkerti ingatlanra is tervezzenek 
be költséget. Ennek összege az értékbecsléstől függ, maximum 80 ezer forint lehet. 
 
Réti Csaba polgármester javasolja, hogy a külterületi utak kátyúzására tervezzenek bruttó 300 ezer 
forintot. A Sárás II. lakosainak hirdetményt tesznek közzé a bejelentkezésükre vonatkozóan. A 
Horgászegyesületnek a két táborra szóló támogatást, 200 ezer forintot biztosítják azzal, hogy a községi 
rendezvényeken aktívan vegyenek részt, mind az alapanyag biztosításával, mind halétel elkészítésével, 
főzéssel, továbbá a szervezési tevékenységekben is aktívan vegyenek részt. Az ipari területre a szennyvíz-
átemelő akna építésének költségét, ami nem tartalmaz műszaki berendezéseket, mint például szivattyú, 
szintén betervezik. A jegyzőnő kérése volt továbbá egy szkenner vásárlása. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a szkenner iratkezelést segítendő célt szolgálna, mert ezzel 
tudják elektronikusan is archiválni az iktatásra kerülő iratokat. Győrzámolyon már 5 éve így iktatnak, és 
rendkívüli jók a tapasztalatok. 
 
Réti Csaba polgármester a VTSZ találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy maximum 200 főben 
gondolkodnak, a NAV is támogatja a rendezvényt, a pénzügyőr zenekar is fellépne, és VTSZ elnöke, 
alelnöke révén lehetnek még további szponzorai is a találkozó megszervezésének.   
 
Kukorelli Norbert alpolgármester javasolja, hogy a meglévő járdák felújításához adjanak önkormányzati 
támogatást, olyanképpen, hogy ha valaki fel szeretné újítani a töredezett járdáját, az adjon be erre 
vonatkozó igényt, az Önkormányzat mérje fel, a költséget becsülje meg, és alapanyag vásárláshoz nyújtson 
támogatást. Erre különítsenek el bruttó 500 ezer forintot a költségvetésben és az igények alapján, a 
felmérést követően ítéljék meg a támogatást.   
 
Réti Csaba polgármester szerint, ha lesz ilyen igény, akkor nézzék meg azt is, hogy azon részen van-e 
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szikkasztó árok, amennyiben igen, akkor kössék ki a támogatás feltételeként, egyúttal kötelezettségként, 
hogy azt állítsák helyre, mert nagyon sok helyen betemették az árkokat, és helyenként ezért vannak ekkora 
víztócsák.  
 
Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy ha Sárás II-nél nem tervezik a közvilágítás kiépítését a 
költségvetésben, akkor mivel motiválják az ott élőket, hogy jelentkezzenek be.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint a tartalék terhére azt meg lehet később is valósítani, ha 
elegendő számban jelentkeznek be. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tavaly is kiküldték a hirdetményeket Sárás II-re, amin a 
bejelentkezésekre hívták fel a figyelmet, ennek eredményeként körülbelül hárman jelentkeztek be arról a 
területről, de idén ismételten felhívják erre az ott élők figyelmét. Azóta már a területen az utcanév táblák is 
kihelyezésre kerültek, illetve az utca nevek címnyilvántartásba vétele is megtörtént tavaly, tehát a 
bejelentkezésnek nincs akadálya. 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

2014. évi költségvetési javaslatot módosító indítványokról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi 
költségvetésében: 

- traktor mulcsozó beszerzésére tervezett 650 ezer forintot 300 ezer forintra csökkenti és pályázati 
önrészként nevesíti, 

- Sárás II. közvilágítás tervezésre, kiépítésre eredeti előirányzatot nem tervez, 

- az ipari területen szennyvíz-átemelő akna megépítésére bruttó 2.500 e Ft összeget irányoz elő, 

- a Szabadi temetőben zajvédő tujasor telepítésére bruttó 400 e Ft összeget irányoz elő, 

- földerület vásárlására bruttó 80 e Ft-ot irányoz elő, 

- Vámos Települések Szövetsége (VTSZ) találkozó megszervezése érdekében az önkormányzati 
rendezvényekre fordítható összeget 500 e Ft-tal megemeli, 

- irodai gépek beszerzésére bruttó 152 e Ft összeget irányoz elő, 

- lakossági járdaépítés finanszírozására bruttó 500 e Ft összeget irányoz elő, 

- külterületi utak kátyúzására bruttó 300 e Ft előirányzatot biztosít. 
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: 
 
42/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
2014. évi költségvetési javaslatot módosító indítványokról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi 
költségvetésében: 

- traktor mulcsozó beszerzésére tervezett 650 ezer forintot 300 ezer forintra csökkenti és pályázati 
önrészként nevesíti, 

- Sárás II. közvilágítás tervezésre, kiépítésre eredeti előirányzatot nem tervez, 

- az ipari területen szennyvíz-átemelő akna megépítésére bruttó 2.500 e Ft összeget irányoz elő, 

- a Szabadi temetőben zajvédő tujasor telepítésére bruttó 400 e Ft összeget irányoz elő, 

- földerület vásárlására bruttó 80 e Ft-ot irányoz elő, 

- Vámos Települések Szövetsége (VTSZ) találkozó megszervezése érdekében az önkormányzati 
rendezvényekre fordítható összeget 500 e Ft-tal megemeli, 

- irodai gépek beszerzésére bruttó 152 e Ft összeget irányoz elő, 

- lakossági járdaépítés finanszírozására bruttó 500 e Ft összeget irányoz elő, 
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- külterületi utak kátyúzására bruttó 300 e Ft előirányzatot biztosít. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
43/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből keletkező fizetési kötelezettségek 
várható összegéről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint állapítja meg (adatok 
ezer Ft-ban): 

Saját bevételek 
2014. 

év 
2015. 

év 
2016. 

év 
2017. 

év 

Helyi adók 34100 35100 36100 36100 
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 0 0 0 0 
Osztalék, koncessziós díj, hozam 107 107 107 107 
Ingatlanértékesítés bevétele 0 0 0 0 
Bírság, pótlék- és díjbevétel 500 500 500 500 

Saját bevételek összesen: 34707 35707 36707 36707 

 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból 
fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg (adatok ezer Ft-
ban): 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 
2014. 

év 
2015. 

év 
2016. 

év 
2017. 

év 

Hitel, Folyószámla-hitel 
 

0 
  

0 0 0 

Fejlesztési hitelek 0 0 0 0 
Kötvény kibocsátása 0 0 0 0 
Részletfizetés 0 0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: 0 0 0 0 

Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
Ezt követően Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 28.) önkormányzati 
rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásának rendjéről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
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: 
 
44/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
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A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrzámolyi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. évi költségvetését megismerte és jóváhagyja. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

4. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási 

Megállapodásának módosítására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy megállapodás 2014. 
évi felülvizsgálatát a pénzügyi rész tekintetében előírta a társulási megállapodás. A változás az előző évhez 
képest azt, hogy tavaly a települések külön-külön kapták a hivatali normatívát, mert nem év elején alakult a 
közös hivatal. Az idei évtől a normatíva Győrzámolyt illeti meg, amit lakosságszám arányában osztanak 
meg, azaz Győrzámolyt a bevétel 60,7%-a, Vámosszabadi pedig a 39,3%-a illeti meg. 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 képezi.  
 
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: 
 
45/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 

Társulási Megállapodás módosításáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Győrzámolyi 
Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Társulási Megállapodás módosítását.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

5. napirendi pont: Döntés a Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári leállásának időtartamáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester ismertette az óvodavezető levelét, mely szerint az óvoda nyári leállását július 
14-től augusztus 22-ig kérte jóváhagyni azzal, hogy a fertőtlenítő nagytakarítást az augusztus 18-ai héten 
végeznék el a dolgozók. Emlékeztet arra, hogy függetlenül attól, hogy mikor ki volt az óvodavezető, évről-
évre nagy vitát váltott ki a nyári leállás időtartama, a mindenkori testület sokallta a 6 hetet és igyekezett 
abból lefaragni. Várja a véleményeket ezzel kapcsolatban. Nagyon nehéz prognosztizálni a szülők 
szabadságát és adott esetben gondot jelenthet az étkeztetés megoldása is. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint ezt az időtartamot az előző években is sokallták a szülők. 
Javasolja, hogy 4,5 hét leállást engedélyezzenek és az óvoda augusztus 21-én kezdje meg a működését. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a szülők érdekeit is figyelembe kell venni, mert biztos, hogy hosszúnak 
tartják a leállást. 
 
Réti Csaba polgármester szerint az augusztus 20-i ünnep is befolyásolhatja a szülők szabadságát, nem 
lenne célszerű arra a hétre tervezni a nyitást. Összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Vackor óvoda nyári leállása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában 
lévő Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári zárva tartása 4 hét időtartam, melynek kezdő napja 2014. július 
28. (hétfő), befejező napja 2014. augusztus 22. (péntek), azaz a nyári zárva tartás előtti utolsó nevelési nap 
2014. július 25. (péntek), a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2014. augusztus 25. (hétfő). 
Felelős: Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
Vackor óvoda nyári leállása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában 
lévő Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári zárva tartása 4 hét időtartam, melynek kezdő napja 2014. július 
28. (hétfő), befejező napja 2014. augusztus 22. (péntek), azaz a nyári zárva tartás előtti utolsó nevelési nap 
2014. július 25. (péntek), a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2014. augusztus 25. (hétfő). 
Felelős: Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
Réti Csaba polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy az óvodavezető tegnap 
érkezett levele szerint az óvodai beíratást április 10. és 11. napjára tervezi, 8-16 óra között. Javasolja ennek 
elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Vámosszabadi 
Vackor Óvodába történő beíratás időpontját 2014. április 10-11. napokon 8-16 óra között határozza meg.   
Felelős: Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Vámosszabadi 
Vackor Óvodába történő beíratás időpontját 2014. április 10-11. napokon 8-16 óra között határozza meg.   
Felelős: Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 

6. napirendi pont: Döntés a Faluház mögött létesítendő murvázott parkoló kialakítására 

érkezett ajánlatokról 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a Faluház mögötti terület murvázására a 
legkedvezőbb ajánlatot a Lang-Szolg Kft. adta, 15 cm rétegvastagságú murva terítésére, 900 m2 nagyságú 
területen, nettó 1.042 ezer Ft összegben. Azt tudni kell, hogy a kerékpárút murvás depózása ezen a 
területen fog történni, tehát ez már biztosítja a terület előkészítését.  
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Pajor Károly helyi lakos megkérdezte, hogy nem lenne-e jobb megoldás, hogy ha ezt az 1 millió forintot, 
mint pályázati önrészt használnák fel, és sokkal nagyobb műszaki tartalmú beruházást valósítanának meg. 
Sár tavaly is volt, és ha reális időben kiírnak pályázatot, akkor azt is megcélozhatnák 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint, ha erre lesz pályázat, akkor a most leterítendő murva már egy 
jó alapot fog képezni. 
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy az évi egy rendezvény miatt van-e erre szükség? 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint nem évi egy rendezvény van. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint futball mérkőzések alkalmával is sokan parkolnak itt. 
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy a falunap költségeiből nem lehetne-e lecsípni, hiszen 
korábban kevesebbe került a falunap megrendezése. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester szerint a falunapi keret 1,5 millió forint, de ez nem jelenti a keret 
teljes elköltését. Elmondta, hogy a tavalyi halfesztiválhoz 600 ezer Ft-ért béreltek sátrat. Idén ilyen nem 
lesz a falunapon, inkább azt a programokra költik, mint egy sátorra. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Faluház mögötti murvás terület kialakításának megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Lang-Szolg 
Kft. ajánlatát a Faluház mögötti murvás parkolótér kialakítására, összesen bruttó 1.323.340,-Ft összegben. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a murvás tér kialakítására 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: 
 
48/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
Faluház mögötti murvás terület kialakításának megrendeléséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Lang-Szolg 
Kft. ajánlatát a Faluház mögötti murvás parkolótér kialakítására, összesen bruttó 1.323.340,-Ft összegben. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a murvás tér kialakítására kössön 
vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 1. 
 

7. napirendi pont: Döntés a LEADER Egyesületi tagságról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a 2007-2013-as tervezési időszak befejeződött, de a 2014-2020 
ciklusra újra indul. A Leader egyesületeket mindenhol meg kell újítani, és nyilatkozni kell arról, hogy 
kívánnak-e Leader programban részt venni egyesületi tagként. Ha az Önkormányzat egyesületi tag, akkor 
abból a faluból már a civil szervezet is eredményesebben pályázhat. A Leader Egyesület munkaszervezete 
javasolja, hogy a tagok újítsák meg a tagságukat, annak ellenére, hogy az irányító hatóság közleménye erre 
utalást nem tartalmaz. Ez annyit jelent, hogy évente 2.400,-Ft tagdíjat kell befizetni. Várhatóan 2015. elején 
jelennek meg az első pályázati kiírások. Mindenképpen javasolja, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot 
az Önkormányzat nevében aláírhassa. Ezt követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Szigetköz- Mosoni-sík LEADER Egyesülethez 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozási 
szándékkal részt kíván venni a Szigetköz– Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti 
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík 
LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa. 
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: 
 
49/2014. (II. 20.) önkormányzati határozat 
Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Szigetköz- Mosoni-sík LEADER Egyesülethez 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozási 
szándékkal részt kíván venni a Szigetköz– Mosoni-sík LEADER Egyesület 2014-2020. közötti 
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík 
LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Egyebek 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester megadja a szót a képviselőknek. 
 
Alasztics Ervin képviselő jelezte, hogy meghívást kapott február 27-re egy vagyongazdálkodási road-
showra.  
 
Réti Csaba polgármester jelezte, hogy elmegy erre az értekezletre, amit az MNV Zrt. hirdetett meg. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, mikor kerül sor az iparterületi tulajdonosokkal való 
megbeszélésére. Elmondta, hogy továbbra is szorgalmazza a teniszpálya melletti terület vízelvezetésének 
megoldását. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy ügyvéddel konzultálnak és kitűznek egy időpontot, amikorra 
összehívják az összes tulajdonost, ismételten. Elmondta, hogy március 12-re az Arrabona EGTC egy 
munkamegbeszélést hívott össze a Faluházba, ahol a határon átnyúló közös térségi helyzetelemzést és 
stratégiát készítenek az előttük álló (2014-2020) időszak EU-s pályázataihoz és azok fogadásához. Cél 
lenne a Győrkőc olimpiára is mozgósítani is gyerekeket, ezért beszélni fog az iskola vezetésével is. Pontos 
dátumot még nem tudni, de amint megvan, a honlapon közzéteszik. A VTSZ idén is megszervezi a 
versenyét történelmi és a NAV-ra vonatkozó kérdésekkel, ez május 10-én lesz, ennek érdekében a felső 
tagozatos gyerekeket keresik meg. 3 tagú csapatot lehet nevezni, de mindig 4-et szoktak felkészíteni és 
elvinni. A Rét utcai volt játszótér területére elkészült az értékbecslés, a terület értéke 3.970 ezer Ft+áfa és 
2.645 m2 a területe. Beépítési kötelezettség nincs a területre. Kérdés az, hogy ezt kikössék-e a 
hirdetményben. Véleménye szerint nem kellene, bár jobb lenne, hogy ha egy család oda települne, de ha el 
is adják, akkor legalább a rendben tartása megoldott lenne. A másik, amiről már korábban volt szó, a 
vízállásos terület, ami 4.000 m2, ez 450 ezer Ft+áfa összeget ér. Ez lehet egy induló ár, ami a licit kiinduló 
alapja lehet. 
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dr. Torma Viktória jegyző ismerteti a pályázati és licitálási szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a nagy ingatlanra három érdeklődő is van, a vízállásos területre 
pedig ketten érdeklődnek. A pályázati felhívást közzé kell tenni a honlapon és a sajtóban. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy egyáltalán el akarják-e adni az ingatlanokat, hiszen erre 
nincs kényszerük. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy ez úgy került napirendre, hogy megjelentek érdeklődők és ezt 
követte az értékbecslés elkészíttetése. 
 
Hordós Tamás helyi lakos megkérdezte, hogy a BÁH főigazgatójának levelét megismerhetik-e, hiszen 
ezek nem titkos iratok, hanem közérdekű adatok. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a BÁH főigazgatója annyit írt, hogy a feladatkörével 
összefüggő levelek nyilvánosságra hozatala tekintetében nincs hatásköre. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a leveleken nincs a titkosításra utalás. 
 
Hordós Tamás helyi lakos kérte, hogy akkor tegyék ki a levelet a honlapra, mint ahogy Pintér Sándor 
levelét is kitették. 
 
Réti Csaba polgármester ismertette az Önkormányzat által írt levelet és az arra érkezett választ. 
 
Hordós Tamás helyi lakos szerint ezt úgy kell érteni, hogy a BÁH nem tilthatja meg, hogy az 
Önkormányzat nyilvánosságra hozza a levelet.  
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 20.50 órakor berekesztette.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
    Kukorelli Norbert                        
     alpolgármester  

 


