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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2014. március 31-én (hétfőn) 18.50 órakor tartott rendkívüli üléséről 

Az ülés helye: Belügyminisztérium tárgyalóterme 
(1051 Budapest, József A. u. 2-4.) 

A testületi ülés időben: 18.50-től 19.00-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 Kukorelli Norbert 
alpolgármestert kijelölte. Ezt követően ismertette a napirendi pontot, ami a Belügyminiszter Úrral történt 
tárgyaláson merült fel. A Belügyminiszter Úrnak az volt a kérése, hogy a döntésről szóló értesítés holnap 
10 óráig érkezzen meg hozzá, ezért soron kívül, rendkívüli testületi ülést kell tartani. Tekintettel arra, hogy 
a Képviselő-testület két tagja a holnapi napon akadályoztatva van, ezért az ülést a mai napon kell 
megtartani. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. A Belügyminiszter Úrral folytatott tárgyaláson elhangzott 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: 
 
60/2014. (III. 31.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. A Belügyminiszter Úrral folytatott tárgyaláson elhangzott javaslat megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
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1. napirendi pont: A Belügyminiszter Úrral folytatott tárgyaláson elhangzott javaslat 

megtárgyalása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester összefoglalja a Belügyminiszter Úrral az előzőekben folytatott megbeszélésen 
elhangzottakat és az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

kérelem az 1302. számú országos közút településen átmenő szakaszának felújítására 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, Németh Lászlóné Miniszter Asszonyhoz, hogy az 1302. számú 
országos közút, Vámosszabadi, Szabadi utca nevezetű (0163., 19., 96., 145., 250. hrsz-ú) településen 
átmenő szakaszának és úttartozékainak a felújítását, a rajta kialakult balesetveszélyes állapotok 
megszűntetése miatt szíveskedjen elrendelni, és a felújítást még az őszi, csapadékos idő bekövetkezte előtt 
elvégeztetni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Nemzeti 
Fejlesztési Miniszternek. 
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: 
 
61/2014. (III. 31.) önkormányzati határozat 

kérelem az 1302. számú országos közút településen átmenő szakaszának felújítására 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, Németh Lászlóné Miniszter Asszonyhoz, hogy az 1302. számú 
országos közút, Vámosszabadi, Szabadi utca nevezetű (0163., 19., 96., 145., 250. hrsz-ú) településen 
átmenő szakaszának és úttartozékainak a felújítását, a rajta kialakult balesetveszélyes állapotok 
megszűntetése miatt szíveskedjen elrendelni, és a felújítást még az őszi, csapadékos idő bekövetkezte előtt 
elvégeztetni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Nemzeti 
Fejlesztési Miniszternek. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 19.00 órakor berekesztette.  
 

 

 

Kmf. 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
    Kukorelli Norbert                        
     alpolgármester  


