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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2014. március 19-én (szerdán) 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 18.10-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  

 

 
Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Alasztics Ervin 
képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Önkormányzat működésére vonatkozó javaslat megtárgyalása; 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: 
 
53/2014. (III. 19.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Önkormányzat működésére vonatkozó javaslat megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
 

1. napirendi pont: Önkormányzat működésére vonatkozó javaslat megtárgyalása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Kormányhivatal javaslattal élt az Önkormányzat működését 
érintően, mely szerint a Képviselő-testület ülésén tárgyalják a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót, ahogy azt az SZMSZ tartalmazza. Ezt az idei évtől kezdve már így is teszik. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

javaslat megtárgyalásáról és elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/168-1/2014. számú javaslatában foglaltakat és azzal egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 20. 

 

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: 
 
54/2014. (III. 19.) önkormányzati határozat 

javaslat megtárgyalásáról és elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/168-1/2014. számú javaslatában foglaltakat és azzal egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. március 20. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 18.10 órakor berekesztette.  
 

 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
    Alasztics Ervin                        
     képviselő  

 


