Vámosszabadi Község Önkormányzat
Jegyzőkönyv
Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének
2014. május 29-én (csütörtökön) 6.30 órakor tartott üléséről
Az ülés helye: Vámosszabadi Faluház rendezvényterme
(9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.)
A testületi ülés időben: 6.30-tól 7.20-ig tart.
Az ülésen jelen vannak: a Képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint:
Réti Csaba
Kukorelli Norbert
Alasztics Ervin
Méri Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
mindösszesen: 4 fő

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal:
dr. Torma Viktória jegyző
Jelen van továbbá az Önkormányzat részéről:
Simon Renáta családgondozó
Feketéné Vitéz Gabriella művelődésszervező
továbbá 2 fő lakossági 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. Elmondta, hogy a tegnapi napra meghirdetett ülés akadályoztatás miatt elmaradt,
ma változatlan napirenddel kerül megtartásra. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat. A 12. számú napirendi pont levételét javasolta, mert nem érkezett szociális kérelem. Javasolta,
hogy a 3. napirendi pontot akkor tárgyalják, amikor megérkezik a plébános úr, azaz az ülés során a
meghívóban közölt sorrenden változtassanak. 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. Döntés az Önkormányzat és a helyi Katolikus Egyházközség közötti együttműködésről az emlékpark
kialakításához kapcsolódóan; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Réti Csaba polgármester
5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Réti Csaba polgármester
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6. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése);
Előadó: Réti Csaba polgármester
7. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról;
Előadó: Réti Csaba polgármester
8. Beszámoló a 2013. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Javaslat a Faluház és az Óvoda épületének napelemmel történő felszerelése érdekében kötendő
pályázatírásra; Előadó: Réti Csaba polgármester
10. Javaslat a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületének napelemmel történő felszerelése
érdekében kötendő pályázatírásra; Előadó: Réti Csaba polgármester
11. 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:
85/2014. (V. 29.) 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. Döntés az Önkormányzat és a helyi Katolikus Egyházközség közötti együttműködésről az emlékpark
kialakításához kapcsolódóan; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása; Előadó: Réti Csaba polgármester
5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadása; Előadó: Réti Csaba polgármester
6. Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása (belső ellenőrzés értékelése);
Előadó: Réti Csaba polgármester
7. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról;
Előadó: Réti Csaba polgármester
8. Beszámoló a 2013. évi helyi adóztatási tevékenységről; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
9. Javaslat a Faluház és az Óvoda épületének napelemmel történő felszerelése érdekében kötendő
pályázatírásra; Előadó: Réti Csaba polgármester
10. Javaslat a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületének napelemmel történő felszerelése
érdekében kötendő pályázatírásra; Előadó: Réti Csaba polgármester
11. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztést és elmondta, hogy április 29-én együttes testületi
ülés volt Kisbajcson. Másnap a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tanácsülésén járt, ugyanezen a napon
a rendőrségi ünnepségen az alpolgármester úr képviselte az Önkormányzatot. Május 6-án Hős Sándor
tett rövid látogatást a Hivatalban. Május 7-én az Arrabona EGTC közgyűlése volt Győrben, másnap
LEADER közgyűlés Kimlén. Május 10-én a Vámos Települések Szövetségének iskolai vetélkedője volt
Budapesten, ahova Feketéné Vitéz Gabriella művelődésszervező kísérte el a csapatot. Május 12-én a
Széchenyi Egyetemen volt a TOP-okkal kapcsolatos megbeszélés, ahol a Győri Kistérség összegzése és
megyei programba történő beillesztése volt a téma a 2014-2020-as időszakra. Május 13-án történt az
eladásra került 230/16. hrsz-ú ingatlan kimérése, május 15-én a parkoló műszaki átadása. Május 26-án az
MNV Zrt. Kiving Kft. vezetője a határátkelőnél épített 4 db világító lámpatestre vonatkozó
megállapodást, használati szerződést hozta. Május 27-én találkozott Szabó Csabával, aki a Szabadi utca
felújításának projektfelelőse a Magyar Közútnál. Ugyanezen a napon a Faluépítő Közösség közgyűlésén
vett részt. Kéri a beszámolója elfogadását.
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

2

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:
86/2014. (V. 29.) 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 ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat.
Tekintve, hogy 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:
87/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a 3. napirendi pontot akkor tárgyalják, ha megérkezik
a plébános úr.
4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, 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 3/2014. (V. 30.) önkormányzati
rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet
a jegyzőkönyv mellékletét képezi) (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5. napirendi pont: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
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Tekintve, hogy 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:
88/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
2013. évi beszámoló elfogadása
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Vámosszabadi
Község Önkormányzata és a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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 4/2014. (V. 30.) önkormányzati
rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (a
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
6. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett költségvetési ellenőrzés megtárgyalása

(belső ellenőrzés értékelése)
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a helyi adóztatási tevékenységet vizsgálták, kiemelték, hogy
a behajtási tevékenységre nagy hangsúlyt kell fektetni.
Tekintve, hogy további 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:
89/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
2013. évi ellenőrzési jelentés elfogadásról
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2013. évi
tapasztalatairól szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési
jelentés, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései
alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.
Felelős: Réti Csaba polgármester és dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: értelem szerint

Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
7.

napirendi

pont:

Előadó: Réti Csaba polgármester
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Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Tekintve, hogy további 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:
90/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2013. évi
átfogó értékelést az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy az átfogó értékelésben foglaltakról
tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalát.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: 2014. május 31.
8. napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi helyi adóztatási tevékenységről
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az elmúlt
időszakban nagy hangsúlyt fektettek a behajtási tevékenységre. A nyilvántartott adóhátralék összege 2013.
december 31-én 26.809.557,-Ft, ebből elévült tartozás 1.214 e Ft. A költségvetésbe 34.850 e Ft
adóbevételt terveztek, a teljesítés 44.179 e Ft. Egyedül a gépjárműadóból származó bevétel lett túltervezve,
de az idei évben már a tavalyi év teljesítési adatai alapján tervezték a költségvetést. 9 vállalkozás áll
felszámolás alatt, hátralékuk 12.855 e Ft. Az előző évben nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az adózói
folyószámlákat a beérkezett kérelmek és a tényleges befizetések alapján megfelelően lekönyveljék,
korrigálják. Kéri a beszámoló elfogadását.
Tekintve, hogy további 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:
91/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
a 2013. évi helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi helyi adóztatásról szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
2. A Képviselő-testület elrendeli, 1.214.806,-Ft elévült követelés törlését.
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző
Határidő: folyamatos
9. napirendi pont: Javaslat a Faluház és az Óvoda épületének napelemmel történő

felszerelése érdekében kötendő pályázatírásra;
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Faluház és az Óvoda épületére vonatkozóan a Goodwill
Consulting Kft. kereste meg, hogy a kiírásra kerülő napelemes pályázatot elkészítenék. A cég jelentős
referenciákkal rendelkezik. A megállapodásnak ugyanaz lenne a tartalma, mint a kisbajcsi iskola
vonatkozásában kötendő szerződésnek. A cég 150 ezer+ÁFA összegért készítené el a pályázatot, és
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5%+Áfa sikerdíjat kér, nyertesség esetén. Ha nem nyer a pályázat, akkor a pályázatírás díját visszafizetik.
Jelenleg még nem írták ki a pályázatot, de elő szeretnék készíteni. A cég nem csak a pályázatot írná meg,
hanem a kivitelezést is vállalják. Az ajánlatok mind a Faluház, mind az Óvoda esetében a Képviselőtestület részére megküldésre kerültek. Javasolta, hogy kössenek szerződést pályázatírásra. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
szerződés pályázatírásra a Faluház és az Óvoda épületének napelemmel történő felszerelése
érdekében
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Goodwill Consulting Kft.
ajánlatát a napelemes pályázat elkészítésére és egyedi pályázatírásra és úgy határozott, hogy szerződést köt
a Faluház és az Óvoda épületének napelemmel történő fejlesztése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a pályázatírásra vonatkozó
megállapodást a Goodwill Consulting Kft-vel írja alá.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: 2014. június 30.
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:
92/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
szerződés pályázatírásra a Faluház és az Óvoda épületének napelemmel történő felszerelése
érdekében
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Goodwill Consulting Kft.
ajánlatát a napelemes pályázat elkészítésére és egyedi pályázatírásra és úgy határozott, hogy szerződést köt
a Faluház és az Óvoda épületének napelemmel történő fejlesztése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a pályázatírásra vonatkozó
megállapodást a Goodwill Consulting Kft-vel írja alá.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: 2014. június 30.
10. napirendi pont: Javaslat a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületének

napelemmel történő felszerelése érdekében kötendő pályázatírásra;
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy igaz, hogy a KIK az oktatás működtetője, de az energia
megtakarítás a közös iskola miatt mind a négy tulajdonos önkormányzat érdeke. Más településen is
gyakorlat, hogy ilyen mértékben gondot fordítanak az önkormányzatok az iskolásra és a fejlesztéseket
elvégzik, illetve pályáznak, ha van kiírás. Javasolja, hogy támogassák a pályázat benyújtását és
hatalmazzák fel a kisbajcsi polgármestert, hogy a szerződést írja alá. Az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat
szerződés pályázatírásra a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületének napelemmel
történő felszerelése érdekében
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Goodwill Consulting Kft.
ajánlatát a napelemes pályázat elkészítésére és egyedi pályázatírásra és úgy határozott, hogy szerződést köt
a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola napelemmel történő fejlesztése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kamocsai Sándort, Kisbajcs Község polgármesterét, hogy a
pályázatírásra vonatkozó megállapodást a Goodwill Consulting Kft-vel Vámosszabadi Község
Önkormányzata nevében írja alá.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Határidő: 2014. június 30.
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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:
93/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
szerződés pályázatírásra a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületének napelemmel
történő felszerelése érdekében
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Goodwill Consulting Kft.
ajánlatát a napelemes pályázat elkészítésére és egyedi pályázatírásra és úgy határozott, hogy szerződést köt
a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola napelemmel történő fejlesztése érdekében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kamocsai Sándort, Kisbajcs Község polgármesterét, hogy a
pályázatírásra vonatkozó megállapodást a Goodwill Consulting Kft-vel Vámosszabadi Község
Önkormányzata nevében írja alá.
Felelős: Kamocsai Sándor polgármester
Határidő: 2014. június 30.
Réti Csaba polgármester megállapította, hogy Balogh Tibor plébános megérkezett, ezért az
elhalaszott 3. napirendi pont tárgyalására kerül sor.
3. napirendi pont: Döntés az Önkormányzat és a helyi Katolikus Egyházközség közötti

együttműködésről az emlékpark kialakításához kapcsolódóan
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy korábban elkülönítettek 6 millió forintot az
Egyházközség tulajdonában lévő emlékpark-parkoló kialakítására. Az az elképzelésük a plébános úrral,
hogy minél több helyi vállalkozót bevonjanak a kivitelezésbe. Az ácsmunkákat helyi lakos végezné 1,2
millió Ft-ért. A térkő nagyjából 1,5 millió Ft, a munkadíj és a térkőn kívüli anyagok 2,4 millió Ft. A
kerítés mentén tujasor kerülne telepítésre, továbbá kopjafa és emlékműnek alapot adó sziklatömb.
Javasolja, hogy utalják át az Egyházközségnek a támogatást, elszámolási kötelezettséggel, a kivitelezők
kiválasztása pedig az Egyházközség feladata lenne.
Balogh Tibor plébános elmondta, hogy több helyről kért árajánlatot, amelyek irreálisan magasak
voltak, ekkor jött az ötlet, hogy több munkával, több utánajárással ugyan, de az egyes részfeladatokat
helyi vállalkozókkal oldják meg. Ez a közel egy hónapja tartó utánajárás eredménye, annak érdekében,
hogy ne fussanak ki a 6 millió forintból, hiszen kapott erre a munkára 12 millió forintos árajánlatot is, de
azt elvette.
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy az együttműködési szerződés az Egyházközség és az
Önkormányzat között milyen fázisban van.
Balogh Tibor plébános elmondta, hogy első lépcső a szerződés megkötése az Önkormányzattal és
utána szerződhet a Plébánia a kivitelőzekkel.
Alasztics Ervin képviselő szerint a területhasználat módját bele kell venni a szerződésbe.
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
pénzeszköz átadása a Vámosszabadi Plébánia részére
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 6.000.000,-Ft
pénzeszközt ad át a Vámosszabadi Plébánia részére az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
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2. A Vámosszabadi Plébánia az átvett pénzeszközt a tulajdonában lévő, Vámosszabadi, 137. hrsz-ú,
természetben Vámosszabadi, Fő u. 26. a „Vámosszabadi Mindszenty emlékpark” létesítmény
megvalósítására használhatja fel, elszámolási kötelezettséggel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az együttműködésre kössön a
Plébániával megállapodást 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:
94/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
pénzeszköz átadása a Vámosszabadi Plébánia részére
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 6.000.000,-Ft
pénzeszközt ad át a Vámosszabadi Plébánia részére az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
2. A Vámosszabadi Plébánia az átvett pénzeszközt a tulajdonában lévő, Vámosszabadi, 137. hrsz-ú,
természetben Vámosszabadi, Fő u. 26. a „Vámosszabadi Mindszenty emlékpark” létesítmény
megvalósítására használhatja fel, elszámolási kötelezettséggel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az együttműködésre kössön a
Plébániával megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Réti Csaba polgármester megállapította, hogy Hordós Tamás helyi lakos kér szót. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Hozzászólási jog biztosításáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő
hozzászólási jogot biztosít Hordós Tamás helyi lakosnak.
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:
95/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő
hozzászólási jogot biztosít Hordós Tamás helyi lakosnak.
Hordós Tamás helyi lakos úgy hallotta, hogy ezt csak kölcsönbe adják az egyháznak, de ezek szerint
nem, ezért megkérdezte, hogy jogszabály lehetővé teszi-e azt, hogy az Önkormányzat átadja a
kivitelezést más szervezet számára, illetve megkérdezte, hogy nem-e járdákat kellene inkább építeni, mert
annak nagyobb hasznosulása lenne, mint egy emlékparknak, amit később is meg lehetne építeni, nem
feltétlenül ebben a ciklusban. A Szabadi utcában fontos lenne a járda.
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy a Képviselő-testület arról határozott, hogy végleges
jelleggel pénzeszközt ad át államháztartáson kívülre, a Plébánia részére. A pénzeszközt a Plébánia
használja fel, és elszámolási kötelezettsége lesz az Önkormányzat felé.
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Szabadi utcában kerítéstől kerítésig a Magyar Állam
tulajdonában van a terület, és amikor megtudták, hogy az 1302-es számú országos közút felújításra kerül,
megkérdezték, hogy a járdaépítés beletartozik-e, de azt a tájékoztatást kapták, hogy nem. A
járdaépítéshez tervek és engedély kell, továbbá közútkezelői hozzájárulás. Amikor 2006-ban megépült a
járda, azt is hosszas engedélyeztetési procedúra előzte meg.
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Réti Csaba polgármester megállapította, hogy Csuka János helyi lakos kér szót. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Hozzászólási jog biztosításáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő
hozzászólási jogot biztosít Csuka János helyi lakosnak.
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:
96/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő
hozzászólási jogot biztosít Csuka János helyi lakosnak.
Csuka János helyi lakos elmondta, hogy a napirendi pontok sorrendjében változás történt, de a
tegnapi levelével kapcsolatban lenne kérése, hogy arra választ kapjon, különben a megfelelő fórumokon
tovább viszi.
Réti Csaba polgármester megállapította, hogy nem a napirendhez kapcsolódik a hozzászólás, és
elmondta, hogy csak a napirendek sorrendjében történt változás, nem a napirendi pontokban, mert a
plébános úr csak később tudott jönni egyéb elfoglaltsága miatt. Az Egyebek napirendi pontban van
lehetőség a hozzászóló leveléről beszélni.
Hordós Tamás helyi lakos szerint, ha ezt az egyházmegye intézi, akkor miért az alpolgármester intézi,
miért az Önkormányzat intézi. Nem érti az összefüggéseket.
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az Egyházközséggel történő együttműködést elő kellett
készíteni, össze kellett hangolni. Ezért működött közre az alpolgármester úr. A napirendi pont
tárgyalását lezártnak tekinti.
Balogh Tibor plébános elhagyta az ülés helyszínét 6.59 órakor.
11. napirendi pont: Egyebek
Előadó: Réti Csaba polgármester
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy tegnap a képviselőknek elküldte Csuka János levelét, melyet
ismertet, mert nem biztos, hogy minden képviselő el is tudta olvasni az idő rövidsége miatt. Csuka János
kérte, hogy a szombati falunapon az alpolgármester úr és közte történt incidenst (köpést) tárgyalja meg a
testület. Elmondta, hogy megállapították a vonatkozó a jogszabályokból, hogy az ügy nem a Képviselőtestület hatásköre. A panaszos a megfelelő helyre fordulhat a panaszával.
Réti Csaba polgármester megállapította, hogy Csuka János helyi lakos kér szót. Az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
Hozzászólási jog biztosításáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő
hozzászólási jogot biztosít Csuka János helyi lakosnak.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A
Képviselő-testület 3 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta:
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97/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
Határozati javaslat elutasítása
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította.
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy erkölcsi megközelítésben megbeszélik a beadványt, és a
képviselők közös állásfoglalását megkapja a panaszos.
Réti Csaba polgármester ismerteti Trimmelné Mándy Aliz tanárnő levelét. Galgán Anna tanuló
történelem versenyen országos 6. helyezést ért el. Az országos döntőt Szegeden tartották, ahová a szülei
saját költségen vitték el. A tanárnő támogatást kér a családi költség kompenzálására, mert a KIK ehhez
támogatást nem nyújt. Javasolja, hogy ezt a kérést támogassák és a család részére a benzinköltséghez
biztosítsanak hozzájárulást.
Alasztics Ervin képviselő javasolja Anna tárgyjutalomban részesítését egy értékes könyv formájában,
melynek kiválasztását a polgármester úrra bízza.
Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat
Galgán Anna tanuló országos történelem versenyen elért helyezésének elismerése
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Galgán Anna 6.
osztályos tanuló részére, az országos történelem versenyen elért 6. helyezése alapján, elismeréseként
könyvjutalmat adományoz, és hozzájárul a versenyen való részvételi költségeinek a megtérítéséhez.
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:
98/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
Galgán Anna tanuló országos történelem versenyen elért helyezésének elismerése
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Galgán Anna 6.
osztályos tanuló részére, az országos történelem versenyen elért 6. helyezése alapján, elismeréseként
könyvjutalmat adományoz, és hozzájárul a versenyen való részvételi költségeinek a megtérítéséhez.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: 2014. július 31.
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Faluépítő Közösség a nyárra „Trükkös Tábort” szervez, a
tábor térítésmentes, a Faluépítőnek ebből nincs bevétele. A részt vevők étkezési költségtérítést fizetnek,
a közreműködő bűvészek költségét a Faluépítő Közösség fizeti. A Trükkös tábor rossz idő esetén a
Faluházban kerülne megtartásra, amúgy külső helyszínen akarják megrendezni, a filagória alatt. Az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
a Faluépítő Közösség által szervezett „Trükkös Tábor” helyszínéről
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Faluépítő
Közösség által szervezett nyári „Trükkös Tábor” rossz idő esetén a Faluházban kerül megrendezésre.
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:
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99/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
a Faluépítő Közösség által szervezett „Trükkös Tábor” helyszínéről
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Faluépítő
Közösség által szervezett nyári „Trükkös Tábor” rossz idő esetén a Faluházban kerül megrendezésre.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: értelem szerint
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az Óvoda udvarán lévő fák kivágásakor vált szembetűnővé,
hogy óvoda palatetője mohás, a mohamentesítésre ajánlatot kapott. Javasolta, hogy erre ne költsenek
külön, hanem saját erővel végezzék el, mert a nyári napsütésben a mohák ki fognak száradni, ha esetleg
még marad, akkor azt már le tudják szedni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
óvodai palatető mohamentesítésére érkezett ajánlat elvetése
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem rendeli meg
az Óvoda palatetőjének mohamentesítését.
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevő vállalkozót
értesítse.
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:
100/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
óvodai palatető mohamentesítésére érkezett ajánlat elvetése
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem rendeli meg
az Óvoda palatetőjének mohamentesítését.
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevő vállalkozót
értesítse.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Réti Csaba polgármester ismertette az óvodavezető levelét, amelyben a napközis táborokról adott
tájékoztatást. A Szerbiában történt árvíz okozta károkkal kapcsolatban elmondta, hogy a győri ETO FC
is a bajbajutottak mellé állt. Tájékozódott és lehetséges pénz átutalása is, ahogy több önkormányzat is
tette. 2000 fő lakosú települések 40-50 ezer forint támogatást adtak, 3000 fő lakosú települések 100 ezer
forint körüli összeget. Javasolja, hogy a település nagyságához és a lakosságszámához mérten adjanak
támogatást, 30 ezer Ft összegben. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat
támogatás a szerbiai árvízkárok enyhítésre
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szerbiában
bekövetkezett árvíz okozta károk enyhítésre 30.000,-Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen.
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:
101/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat
támogatás a szerbiai árvízkárok enyhítésre
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1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szerbiában
bekövetkezett árvíz okozta károk enyhítésre 30.000,-Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen.
Felelős: Réti Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy írásbeli kérelmet kaptak arra, hogy kézilabda pályán
vizsgálják meg a kosárlabda palánk elhelyezésének a lehetőségét.
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy még nem találta meg a felelős személy, de már tájékozódott
a lehetőségekről. A sportköri elnök kérése, hogy a lépcsőt és a korlátot a versenybírói házon tegyék
rendbe. Erre árajánlatot fog kérni.
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület
nyilvános ülését 7.20 órakor berekesztette.

Kmf.

Réti Csaba
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Kukorelli Norbert
képviselő

12

