
1 

 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2014. február 28-án (pénteken) 15.45 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 15.45-tól 16.10-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 1 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. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
2. Javaslat a Sziget utca burkolatának felújítására a 14-es főút és a Szabadi út között; Előadó: Kukorelli 
Norbert alpolgármester 

  
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: 
 
50/2014. (II. 28.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Döntés a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
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2. Javaslat a Sziget utca burkolatának felújítására a 14-es főút és a Szabadi út között; Előadó: Kukorelli 
Norbert alpolgármester 

 

1. napirendi pont: Döntés a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázatról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a lakosság lélekszámát nézve 20 millió forint támogatás illeti 
meg Vámosszabadit. Regionális összehasonlításban Vámosszabadi kivételes helyzetben van, a környező 
települések nem részesülnek ebben a támogatásban. A pályázaton nyert támogatást az alábbi célok 
megvalósítására fordítanák: Kossuth utcai járda felújítása 900 ezer Ft összegben, ahol ez a szakasz a 
legrosszabb minőségű és a gyalogosokra is veszélyes. Ezzel összefüggésben a buszváró megépítése, 2,5 
millió Ft összegben. Régi kívánság az óvoda részéről a sószoba, aminek költsége 1,3 millió Ft. Ez a 
gyermekek légzését segíti elő, és a megbetegedések megelőzését szolgálja. A Faluház 1989-ben került 
átadásra, akkori ablakokkal, melyek ma már használhatatlanok, több helyen beázás van, elöregedtek, a 
nagyterem csupa ablak része nem is nyitható, továbbá a főbejárati ajtó is rendkívül rossz állapotú. Erre 2,3 
millió Ft-os támogatási igényt nyújtanak be. A Kis utca felújítása érdekében 13 millió Ft-ra pályáznának, a 
templom hátoldalától a Temető utcai csatlakozásig. Sajnos az egész pályázat kötött, mert pl. külterületi utat 
nem lehet megcsinálni, így sem Sziget utcát, sem az iparterületi utakat. Ezeket a javaslatokat többszörösen 
is végiggondolták. A Kis utcába muszáj lesz szegélyt is építeni, mert évről-évre 7-800 ezer Ft-ot emésztett 
fel a kátyúzása, hiszen nincs alapja. A Kis utcának mindkét végpontja önkormányzati, így más szervet nem 
kell bevonni a kivitelezésbe. Várja a hozzászólásokat. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester, Alasztics Ervin és Méri Attila képviselők is egyetértésüket 
fejezik ki a megnevezett célokkal kapcsolatban. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázat céljainak meghatározásáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát 
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 
10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján az alábbi célokra és támogatási összegekre: 

- Kossuth utcai járdaépítés  900 ezer Ft 
- Rét utcai autóbuszváró építés  2.500 ezer Ft 
- Kis utca felújítása   13.000 ezer Ft 
- Faluház nyílászáróinak korszerűsítése  2.300 ezer Ft 
- óvodai sószoba kialakítása  1.300 ezer Ft 

2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 6. 
 
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: 
 
51/2014. (II. 28.) önkormányzati határozat 

a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján benyújtandó pályázat céljainak meghatározásáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát 
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 
10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján az alábbi célokra és támogatási összegekre: 

- Kossuth utcai járdaépítés  900 ezer Ft 
- Rét utcai autóbuszváró építés  2.500 ezer Ft 
- Kis utca felújítása   13.000 ezer Ft 
- Faluház nyílászáróinak korszerűsítése  2.300 ezer Ft 



3 

 

- óvodai sószoba kialakítása  1.300 ezer Ft 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 6. 
 

2. napirendi pont: Javaslat a Sziget utca burkolatának felújítására a 14-es főút és a Szabadi út 

között 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy az előbbiekben megszavazott pályázat benyújtása 
után a tartalék növekedett 3,4 millió Ft-tal, hiszen a járdafelújítást és a buszváró építést pályázati forrásból 
valósítják meg, tehát az eddigi 14 millió Ft-os tartalék ennyivel nőtt. Javasolja, hogy az ipari területi utakat 
hagyják bent a költségvetésben, és a tartalék terhére valósítsák meg a Sziget utca burkolatának felújítását. 
Ismerteti az árajánlatokat, a legkedvezőbbet a Lang-szolg Kft. tette. A munkát július 31-i határidővel 
vállalnák el.  
 
Réti Csaba polgármester szerint ez a legnagyobb forgalmú út, amit a községből történő ki- és bejárásra 
használnak, és évről-évre rengeteg pénzt felemészt a kátyúzása.  
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy elindítják-e a Sziget utca belterületbe vonását, mert ez 
külön rendezési terv módosítást jelentene. Mivel nem a pályázaton belül valósítják meg, ezért véleménye 
szerint nem kell elindítani.  
 
Réti Csaba polgármester szerint a Magyar Közúttól kell közútkezelői nyilatkozatot kell kérni.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint a Sziget utca felújításához a hátteret a jó gazdálkodás miatt kapott 20 
millió Ft teremti meg, mert abból rengeteg mindent meg lehet valósítani, ami kikerül a kiadási oldalról, és 
az oda tervezett pénz tartalékba kerül. A tartalékból még esetleg lehet pályázni másra, pl. sportcsarnokra. 
uszodára stb.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Sziget utca burkolatának felújítására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére felújíttatja a Sziget utca burkolatát, és elfogadja a Lang-Szolg Kft. 
bruttó 9.217.343,-Ft összegű ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Sziget utca felújítására kössön 
vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. július 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: 
 
52/2014. (II. 28.) önkormányzati határozat 
Sziget utca burkolatának felújítására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére felújíttatja a Sziget utca burkolatát, és elfogadja a Lang-Szolg Kft. 
bruttó 9.217.343,-Ft összegű ajánlatát. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Sziget utca felújítására kössön 
vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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Határidő: 2014. július 31. 
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 16.10 órakor berekesztette.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
    Kukorelli Norbert                        
     alpolgármester  

 


