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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2014. április 10-én (csütörtökön) 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 19.40-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  
Jelen van továbbá: 
Balogh Tibor plébános 
3 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 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. Tájékoztató parkoló-emlékpark kialakításának lehetőségéről; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester 
2. Döntés a kisbajcsi mobilszínpad tároló - mint felépítmény - tulajdonjogának bejegyzéséről; Előadó: 
Réti Csaba polgármester 
3. Döntés parkgondozáshoz szükséges eszköz beszerzéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
4. Kerékpárút építés műszaki ellenőrzésére kötött szerződés módosítása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
5. Óvodai nyári leállás időpontjának újbóli tárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
6. Döntés az óvodai sószoba kivitelezőjének kiválasztásáról; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
7. Döntés a Kis utcai útburkolat felújítás kivitelezőjének kiválasztásáról; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester 
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8. Javaslat jogi képviseleti megbízási szerződés megkötésére; 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: 
 
62/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Tájékoztató parkoló-emlékpark kialakításának lehetőségéről; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester 
2. Döntés a kisbajcsi mobilszínpad tároló - mint felépítmény - tulajdonjogának bejegyzéséről; Előadó: 
Réti Csaba polgármester 
3. Döntés parkgondozáshoz szükséges eszköz beszerzéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
4. Kerékpárút építés műszaki ellenőrzésére kötött szerződés módosítása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
5. Óvodai nyári leállás időpontjának újbóli tárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
6. Döntés az óvodai sószoba kivitelezőjének kiválasztásáról; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
7. Döntés a Kis utcai útburkolat felújítás kivitelezőjének kiválasztásáról; Előadó: Kukorelli Norbert 
alpolgármester 
8. Javaslat jogi képviseleti megbízási szerződés megkötésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 

 
 

1. napirendi pont: Tájékoztató parkoló-emlékpark kialakításának lehetőségéről 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a Szabadi u. és a Fő u. sarkán lévő egyházi 
tulajdonú terület, 1100 m2 nagyságú. Itt szeretnék egy parkolót és emlékparkot kialakítani. Ennek a 
tervezési munkálatairól az Egyházzal már beszélt, a tervezési munkák folyamatban vannak, ezt, valamint 
az engedélyezési eljárás lebonyolítását és költségeit az egyház vállalta. Az előzetesen becsült költség 5-6 
millió forint, ez tartalmazza a 8-10 férőhelyes parkolót, biciklitárolót és a fedett pihenőhelyet. 
Látványtervek is készültek, amit megmutatat a jelenlévőknek.  
 
Balogh Tibor plébános köszönti a megjelenteket. Megköszöni a lehetőséget, hogy itt lehet. Magában 
ezt a helyet Vámosszabadi Nemzeti Parknak nevezte el, de elnevezhető helyi híres emberről is. Az ötlet 
több okból vált szükségessé, a Vámosszabadi Egyházközség a plébánia területet úgy akarja felhasználni, 
hogy az a közösség javára váljék, és megszabadulnak attól, hogy a területet művelni kelljen, mert ez 
visszatérő gond. Ez egy jó együttműködés jele és gyakorlata lenne az Egyházközség és az Önkormányzat 
között. Ez a közös munka pecsét és mindenkori példa lehetne a jó együttműködésre. Szükségessé vált az 
autóparkoló és a biciklitároló kialakítása a misére és a plébániai rendezvényre érkezők miatt. Egy parkoló 
mindenképp szükséges. Plébánia összejövetelek alkalmával hasznos egy szabadtéri helyszín elkészítése, a 
külső rendezvények miatt, és a vendégek fogadására, nem a földben és nem a sárban, hanem, amit méltó 
módon lehet használni. Vámosszabadi Önkormányzata számára ez egy emlékhely lenne, ami alkalmas és 
méltó a nemzeti ünnepek megtartására. Sok ember elfér itt, körbe lehet állni és könnyen megközelíthető 
helyszín 3-4 oldalról is, a falu szívében helyezkedik el. Itt az érkezők, a vendégek is megfordulnak, nem 
úgy, mint a falu szélein. A település szíve a templom, ide minden ember előbb-utóbb betér. A temető és 
a templom árulja el a falu lelkületét. Célszerű, hogy a nemzeti és a vallási ünnepek emlékhelyei egy 
helyen, egymás közelében legyenek. Nemzeti ünnepekkor hagyomány, hogy van szentmise, ilyenkor 
méltó dolog imádkozni, és ez után lehet ünnepség, ami összehozná a falut. Legyen a falu számára egy 
olyan helyszín és alkotás, ami a település jelképévé válik. Ekkor elmondható lesz, hogy „erről a jelképről 
ez a település jut eszembe.” Akik egyszer látják a települést, akkor ez a park jutna eszükbe. Mind a 
helyiekben, mind a vidéki vendégeknek egy színvonalas találkozó hely lenne.  
Harmadik fő szempont az Egyházközség és az Önkormányzat együttműködése. Az emlékpark minden 
ember javára válik, a helyszíne pedig ideális a megközelíthetősége miatt. Püspök úr is támogatja a 
kezdeményezést. Az emberek közötti összefogás jelképe lehet. Alkotó elemei lehetnek: vallási és nemzeti 
szempontból: az egész egy térkőből kirakott feszületen helyezkedik el, ami minden ember számára 
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megjegyezhető és érthető. Ezen három dolog lenne: középen egy fából készített, egyszerű feszület, a 
kereszt egyik végébe egy kopjafát tennének, aminek mind a négy oldalán lehetne egy nemzeti ünnepre 
utalni. A másik oldalra egy kőtömböt helyeznének, amin „nagy” Magyarország és a szétdarabolt 
„csonka” Magyarország látható az elcsatolt részekkel összekötve. Ezzel tudatosíthatnák, hogy a határon 
túl magyar testvérek laknak és tudatosítanánk az emberekben a „nagy” Magyarországot. Szabadidős 
szempontból egy fedett teraszt gondolt, ahol ülni, beszélgetni, enni-inni lehet. Asztalokra-padokra lenne 
ide szükség. Gondolt egy szökőkútra, 1,5 m sugarú, egyszerű alkotásra. Ez a Duna jelképe lehetne, ami 
meghatározza a mindennapi életünket. Fákat, rózsákat, tujákat, lehetne ültetni és füvesíteni, ebben 
személyesen is részt venne. Egyik legszebb dolog az életben az alkotás. A park tervezője Pongrácz Attila, 
érte felelősséget vállal. A gyirmóti stadiont is ő tervezi, ami nagy volumenű munka, és a szőgyei 
templomot is. A térkövezés kivitelezője a Mozaik-Classic Kft. lehetne. Ők Pannonhalmán, 
Balatonfüreden is dolgoztak, referenciával bírnak. Ehhez kéri a település támogatását. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy szeretné, ha ez az ötlet megvalósulhatna, mert 
nagyon szép kezdeményezésnek tartja. Javasolja, egy olyan megállapodás megkötését, hogy ezt a parkot 
az Egyház és az Önkormányzat is használhatja. Véleménye szerint különítsenek el a megvalósításra 6 
millió Ft-ot, a tartalék terhére.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, ez egy alap lenne, majd a tervezés után kiderülne, hogy pontosan 
milyen költséggel járna a kivitelezés. Elmondta, hogy amikor a LEADER-ben volt településkép-utcakép 
alakítási pályázat, ez már korábban is felmerült, de akkor ezt nem tudták megvalósítani. Azért örül 
ennek, mert a falu régi történeti központjáról van szó, és kicsit „csúfoskodik” ott az a plébánia-kert, nem 
méltó ahhoz, hogy a falu történeti központjában legyen. Kitűnő célú hasznosításnak tekinti a park 
megvalósítását, ezért azt támogatja. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint emellett Vámosszabadinak semmire nincs nagyobb szüksége jelenleg, 
mint az összefogásra és ennek kitűnő példája lehet, hogy két közösség ilyen nemes célra összefog. 
Felveti, hogy Mindszenty-emlékparknak nevezzék a területet. 
 
Balogh Tibor plébános kiváló ötletnek tartja. 1946-ban bérmált Vámoson és Nagybajcson is 
Mindszenty hercegprímás. 
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy élnek még itt emberek, akik akkor találkoztak vele. 
 
Balogh Tibor plébános elmondta, hogy folyamatban van a boldoggá avatása. A látványterv elkészült, a 
Mozaik-Classic hétfőre ígért árajánlatot. Ez mindent fog tartalmazni, onnan elkezdődhet egy alkudozás, 
hogy mi fér bele, és mit lehet saját erőből beszerezni. 
 
Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy mikor terveznék az átadást. 
 
Balogh Tibor plébános elmondta, hogy először június 4-re, gondoltak, de legkésőbb augusztus 20-ra. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad a parkoló kialakításról és annak engedélyezési eljárásáról. 
 
Méri Attila képviselő szerint meg kellene nézni, hogy milyen plusz forrás lehet ebbe bevonni. Gondol 
itt adományozásra és pályázatokra. Ez utóbbiak inkább szeptembertől lennének, az új uniós ciklus miatt. 
Az ipari területi vállalkozókat is meg lehet keresni. 
 
Balogh Tibor plébános azon a véleményen van, hogy lássák először azt, hogy mennyibe kerülne. Sem 
a kocsmának, sem a boltnak nem lesz az rossz, hogy ott lesz normális parkoló. Az élet hosszú és hosszú 
távon terveznek ők is, az ő hasznukra is válik, így lehet, hogy nekik sem ártana, hogy befektessenek. Már 
próbálta velük felvenni a kapcsolatot. 
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Réti Csaba polgármester szerint elsődleges feladatuk egy keretösszeg elkülönítése a tartalékból, ami 
gyarapodott a műfüves pályára és hasznosíthatósági tanulmányra tervezett összegekkel. Összefoglalva az 
elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozat javaslat 

A plébánia kertben emlékpark-parkoló kialakítása  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az 
Egyházközség és az Önkormányzat közös kezdeményezését a régi faluközpont területén szakrális- és 
történelmi-nemzeti emlékpark létrehozására. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott cél kialakítására előzetesen 6 millió Ft-ot különít el 
a költségvetési tartalékból. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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: 
 
63/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
A plébánia kertben emlékpark-parkoló kialakítása  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az 
Egyházközség és az Önkormányzat közös kezdeményezését a régi faluközpont területén szakrális- és 
történelmi-nemzeti emlékpark létrehozására. 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott cél kialakítására előzetesen 6 millió Ft-ot különít el 
a költségvetési tartalékból. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Réti Csaba polgármester megköszönte Balogh Tibor plébánosnak a részletes indokolást és a 
remélhetőleg valóra váló jövőképet.  
 
Balogh Tibor plébános 18.40-kor elhagyta a Képviselő-testületi ülés helyszínét. 
 

2. napirendi pont: Döntés a kisbajcsi mobilszínpad tároló - mint felépítmény - tulajdonjogának 

bejegyzéséről 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a kisbajcsi iskola a négy önkormányzat tulajdonában áll. 
Ezen a területen épült egy mobilszínpad tároló, ezt a tárolót Kisbajcs Önkormányzata nyerte, ahogy a 
színpadot is. Maga a színpad mobil, de a tároló nem. Ezért a kisbajcsi önkormányzat elkülönítve 
szeretné a tulajdoni lapon feltűntetni ezt a létesítményt, ráépítéssel kiemelve. Az előzetes 
megbeszéléseken a többi önkormányzat is hozzájárult ehhez. A többi terület természetesen az 
önkormányzatok tulajdonában marad. Kéri a hozzájárulást a 62 m2 területű felépítményre vonatkozóan. 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A kisbajcsi mobilszínpad tároló, mint felépítmény tulajdonjogának bejegyzéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 889/2570-ed 
tulajdonát képező Kisbajcs, 207/12. hrsz. alatt felvett területen lévő mobilszínpad tároló a 207/12/A. 
helyrajzi szám alatt, ’tároló épület’ megnevezéssel, 62 m2 alapterülettel, önálló ingatlanként kerüljön az 
ingatlan-nyilvántartásba feltüntetésre azzal, hogy annak kizárólagos tulajdonosa - ráépítés jogcímén -
Kisbajcs Község Önkormányzata, 1/1 arányban. 
2. A Képviselő-testület megismerte a „Szerződés ráépítéssel keletkező tulajdonjog megállapításáról” 
elnevezésű okiratot, melynek aláírására felhatalmazza Réti Csaba polgármestert. 
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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: 
 
64/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
A kisbajcsi mobilszínpad tároló, mint felépítmény tulajdonjogának bejegyzéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 889/2570-ed 
tulajdonát képező Kisbajcs, 207/12. hrsz. alatt felvett területen lévő mobilszínpad tároló a 207/12/A. 
helyrajzi szám alatt, ’tároló épület’ megnevezéssel, 62 m2 alapterülettel, önálló ingatlanként kerüljön az 
ingatlan-nyilvántartásba feltüntetésre azzal, hogy annak kizárólagos tulajdonosa - ráépítés jogcímén -
Kisbajcs Község Önkormányzata, 1/1 arányban. 
2. A Képviselő-testület megismerte a „Szerződés ráépítéssel keletkező tulajdonjog megállapításáról” 
elnevezésű okiratot, melynek aláírására felhatalmazza Réti Csaba polgármestert. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal  

 

3. napirendi pont: Döntés parkgondozáshoz szükséges eszköz beszerzéséről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester szerint nagyon sürgetővé vált a természet gyorsabbá válása miatt a 
zöldterület kezelés, hiszen más éghajlati jelenségek vannak. Nagyon elhasználódott a 7 évvel ezelőtt, a 
traktorral együtt vásárolt, ORSI elnevezésű mulcsozó. Évről-évre komoly költséget jelent a belső, 49 db 
kalapács-garnitúra cseréje. Tavaly ez már 120 ezer Ft-ba került. Ennek oka, hogy nincs magyarországi 
utángyártója, ezt csak Olaszországból lehetett – külön rendelés után - beszerezni. Ez egy amatőr 
csúcsberendezés, de messze nem profi. A hatalmas zöldterületek miatt azonban nagyteljesítményű gépre 
van szükség. Erről tájékozódott több helyen és végül Nyúl községben talált olyan kereskedést, ami 
forgalmazza a megfelelő gépet. Ez egy szlovén gép, 991 e Ft+áfa lenne. A beszerzés fedezete az az 
állami támogatás, amit a költségvetés kiegészítésére kaptak, két éves szünet után, a határátkelőhelyek 
gondozására. Ezt a területet korábban is a saját gépükkel tartották karban és vízügyes bérmunkában 
csináltatták meg. Az állami támogatást meg is kapták, és ehhez hozzáadódna az 300 ezer Ft, amit a 
költségvetésben pályázat esetére önrészként megjelöltek ilyen eszköz beszerzésére. Az már bizonyos, 
hogy ilyen értékű parkgondozási eszköz nem szerepel a pályázatokban, ezért javasolja, hogy az állami 
támogatásból és a saját forrásból biztosítsák a beszerzést, különben nem fogják tudni elvégezni a 
parkgondozást.  
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy teljesítményben igazodik-e a Pronar traktorhoz. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy egyeztették a traktorral és ezért kellett választani a 130-as 
típust. Ebben 20 kalapács van, és van a kalapácsoknak utánpótlása, amik úgy tűnnek, hogy több évet is 
bírnak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Mulcsozó gép beszerzése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza egy INO MKL 130 típusú, 
gémes mulcsozó gép beszerzését, bruttó 1.259.700,-Ft összegben. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a zöldterület-kezelési feladat 
ellátáshoz szükséges gépet rendelje meg. 
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: 
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65/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
Mulcsozó gép beszerzése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza egy INO MKL 130 típusú, 
gémes mulcsozó gép beszerzését, bruttó 1.259.700,-Ft összegben. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a zöldterület-kezelési feladat 
ellátáshoz szükséges gépet rendelje meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont: Kerékpárút építés műszaki ellenőrzésére kötött szerződés módosítása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a kerékpárút építésére egy Bt-vel szerződtek, de az 
megszűnt, végelszámolást követően, de a beltag egyéni vállalkozóként folytatja a munkát. Ezért annyiban 
kell a szerződést módosítani, hogy a Nyék Terv Bt. nevéről Nyitrai Zsolt nevére kell átírni. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Kerékpárút építés műszaki ellenőrzésére kötött szerződés módosítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút 
építés műszaki ellenőrzésére a Nyék Terv Mérnökiroda Bt-vel kötött szerződést, a Bt. végelszámolással 
történő megszűnése miatt módosítja, és a megszűnt Bt. korábbi képviselőjével, Nyitrai Zsolttal, aki a 
továbbiakban Nyitrai Zsolt ‘EV’ néven folytatja a tevékenységét, szerződést köt a műszaki ellenőri 
feladatok ellátásra. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés módosítására és annak 
aláírására. 
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: 
 
66/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
Kerékpárút építés műszaki ellenőrzésére kötött szerződés módosítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút 
építés műszaki ellenőrzésére a Nyék Terv Mérnökiroda Bt-vel kötött szerződést, a Bt. végelszámolással 
történő megszűnése miatt módosítja, és a megszűnt Bt. korábbi képviselőjével, Nyitrai Zsolttal, aki a 
továbbiakban Nyitrai Zsolt ‘EV’ néven folytatja a tevékenységét, szerződést köt a műszaki ellenőri 
feladatok ellátásra. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés módosítására és annak 
aláírására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
dr. Torma Viktória jegyző javasolta a kerékpárút építés kivitelezésére szerződésben kikötött határidő 
módosítását és elmondta, hogy a szivornya építés miatt jelentkező pótmunkára közbeszerzést kell kiírni. 
 
A lakossági érdeklődők 18.52-kor elhagyták a Képviselő-testületi ülés helyszínét. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy itt fogják kezdeni a szivornya építést. A Vízügy szerint ez 
április folyamán indul. Sajnos ütközik a két terv, a kerékpárúté 2006-os, a szivornyáé 2010-es, a két terv 
egyeztetése a szivornya tervezéskor nem történt meg.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
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5. napirendi pont: Óvodai nyári leállás időpontjának újbóli tárgyalása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az óvodavezető kérte, hogy a nyári leállás korábban 
meghatározott időpontja helyett az egy héttel korábban kezdődjön, július 21-től. 
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy mi a kérés indoka. 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatta, hogy nehéz kiadni a szabadságukat, és ez az időtartam, ami 
maradna továbbra is négy hét, jobban illeszkedne az augusztus 20-i ünnepkörhöz. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vackor óvoda nyári leállása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában 
lévő Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári zárva tartását meghatározó 46/2014. (II. 20.) önkormányzati 
határozatát módosítja és a nyári leállást úgy határozza meg, hogy az 4 hét időtartam, melynek kezdő napja 
2014. július 21. (hétfő), befejező napja 2014. augusztus 15. (péntek), azaz a nyári zárva tartás előtti utolsó 
nevelési nap 2014. július 18. (péntek), a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2014. augusztus 18. 
(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: 
 
67/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
Vackor óvoda nyári leállása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenntartásában 
lévő Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári zárva tartását meghatározó 46/2014. (II. 20.) önkormányzati 
határozatát módosítja és a nyári leállást úgy határozza meg, hogy az 4 hét időtartam, melynek kezdő napja 
2014. július 21. (hétfő), befejező napja 2014. augusztus 15. (péntek), azaz a nyári zárva tartás előtti utolsó 
nevelési nap 2014. július 18. (péntek), a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2014. augusztus 18. 
(hétfő). 
Felelős: Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 

6. napirendi pont: Döntés az óvodai sószoba kivitelezőjének kiválasztásáról 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a sószoba létrehozását már egy évtized óta emlegeti az óvoda 
és a szülők is, a gyermekek légútjainak a tisztítására. Most, az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében megítélt támogatásból ez megvalósítható. Felkéri 
Kukorelli Norbert alpolgármestert az ajánlatok ismertetésére. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy már régóta tervezték a kialakítást, amire három 
ajánlatot kértek be, amit az óvodavezető közreműködésével áttekintettek. Úgy ítélték meg, hogy a Best 
Life Pro Sóterápia - a Smallwheel Kft. ajánlata a leginkább megfelelő, ezért annak elfogadását javasolja, a 
kivitelezést május végi határidőre vállalják. 
  
Alasztics Ervin képviselő szerint ennek a leggazdagabb a műszaki tartalma, és látványilag is ez a 
legjobb megoldás, ami a gyerekek igényeit is kielégíti és az óvodapedagógusok is támogatják.  
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy erdélyi származású a só, parajdi. 
  
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a pályázatban erre 1,3 millió forintot állítottak be, de a 
javasolt ajánlat ennél 126 ezer Ft-tal magasabb összeget tartalmaz. Ezért a költségvetési előirányzatokat 
módosítani kell. 
  
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az irattár polcokra tervezett összegből lesz megtakarítás, azt 
át lehet majd erre a célra csoportosítani. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a kivitelezők a munkálatok idejére szállást 
kérnének, és az edzőterem alvás céljára megfelelő lenne. Ebben kéri a polgármester úr segítségét. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy ennek nem lesz akadálya. Az alábbi határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Óvodai sószoba kialakítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az óvodai sószoba 
kialakítására érkezett ajánlatokat, és azokból a Best Life Pro Sóterápia-Smallwheel Kft., bruttó 
1.426.120,-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a sószoba kialakítására kössön 
vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 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: 
 
68/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
Óvodai sószoba kialakítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az óvodai sószoba 
kialakítására érkezett ajánlatokat, és azokból a Best Life Pro Sóterápia-Smallwheel Kft., bruttó 
1.426.120,-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a sószoba kialakítására kössön 
vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. május 31. 
 

7. napirendi pont: Döntés a Kis utcai útburkolat felújítás kivitelezőjének kiválasztásáról 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Kis utca felújítása szintén az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatására kiírt pályázat keretében megítélt támogatásból lesz 
megvalósítható. Felkéri Kukorelli Norbert alpolgármestert az ajánlatok ismertetésére. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlatot a Lang-
Szolg Kft tette, az árak és a műszaki tartalom alapján. Az ajánlat tartalmazza aszfaltmarást és azt, hogy ez 
a vállalkozó tulajdonába kerül. Alasztics Ervin képviselő javasolta, hogy azt használja fel az 
Önkormányzat a saját útjaira.   
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a pályázatban erre 13 millió forintot állítottak be, de a 
javasolt ajánlat ennél 1,4 Ft-tal magasabb összeget tartalmaz. Ezért javasolja, hogy a 
Belügyminisztériumot keressék meg annak vonatkozásában, hogy a megpályázott összegek tekintetében 
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engedélyeznek-e átcsoportosítást. Amennyiben nem, a különbözet biztosítása a tartalékból történhet 
meg.  
 
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Kis utca burkolatának felújítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis utca burkolatának felújítására 
érkezett ajánlatokat megismerte és azokból a Lang-Szolg Kft. bruttó 14.408.214,-Ft összegű ajánlatát 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Kis 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: 
 
69/2014. (IV. 10.) önkormányzati határozat 
Kis utca burkolatának felújítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis utca burkolatának felújítására 
érkezett ajánlatokat megismerte és azokból a Lang-Szolg Kft. bruttó 14.408.214,-Ft összegű ajánlatát 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a Kis utca felújítására kössön 
vállalkozási szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. július 31. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester kérte, hogy a mart aszfaltot illetően tárgyaljon a polgármester úr a 
szerződés kötés előtt a vállalkozóval. 
 

 

8. napirendi pont: Javaslat jogi képviseleti megbízási szerződés megkötésére 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy utóbbi időben egy ügyvédet bíztak meg a különböző jogi 
vonatkozású, felmerülő ügyekben. Azt a következtést vonták le, hogy legjobb, ha van egy átalánydíjas 
szerződés, ami az egyedi ügyekben is kedvezményes díjazást jelent.  
 
Méri Attila képviselő szerint tavaly sem fizettek ilyenért fél millió Ft-ot. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy a szerződés-tervezet szerint az átalánydíjba nem tartozó 
peres,- és peren kívül ügyeket, vagy a bérleti,- adásvételi és egyéb szerződések elkészítését is foglalja 
magába az átalánydíj, magyarul azért ne kelljen külön fizetni. Ebben az esetben egyetért a szerződés 
megkötésével és a keretösszeget sem vitatja. 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy akkor ezt a javaslatot egyeztetik az ügyvéddel és a következő 
ülésen újra előterjesztik a szerződés-tervezetet. 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 19.40 órakor berekesztette.  
 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
    Alasztics Ervin                        
      képviselő  


