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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 16-án (hétfőn) 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 18.55-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: 
4 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 Alasztics Ervin 
képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Napirend előtt 
elmondta, hogy Szabó Csaba projektvezető járt itt május 29-én a Magyar Közút képviseletében. Lakossági 
észrevételeket, véleményeket is gyűjtöttek a Szabadi utca felújításának vonatkozásában, ezeket holnap 
beviszi a Magyar Közúthoz, szakmailag figyelembe is veszik, mert vannak benne nagyon jó, hasznos 
gondolatok, ugyanezen a napon volt az óvodai sószoba átadása, és a falunapi értékelő megbeszélés. Június 
1-jén hősök napi megemlékezésre került sor, június 3-án a Rét utcai autóbuszváró forgalomba helyezése 
ügyében a Közlekedési Hatóságnál járt, június 6-án a VÁTI a 2010. évi óvodabővítést ellenőrizte, 
időszakos ellenőrzés keretében, az indikátorok tekintetében. Június 8-án volt az árvízi megemlékezés 
kiállítás megnyitóján, ahol az Önkormányzat képviseletében részt vett, június 11-én az iparterületi utak 
tulajdonosaival folytatott megbeszélést. Ezt követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására, rendeletalkotás; Előadó: Réti Csaba polgármester 
2. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
3. A Vámosszabadi Tagiskola vezetésére beérkezett pályázat véleményezése; Előadó: Réti Csaba 

polgármester 
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4. Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 

5. Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása, Előadó: Réti Csaba polgármester 
6. A Tér-Háló Kft. építésekkel kapcsolatos tanácsadásra vonatkozó ajánlatának megtárgyalása; Előadó: 

Réti Csaba polgármester 
7. A kerékpárút építés pótmunkáira kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása; 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. Döntés az iparterületi utak burkolatépítésének kivitelezőjéről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. Nyilatkozat megadása a Pannon-Víz Zrt. részére a vagyonkezelésükben lévő vízközművek és a 

rendszer független vízközmű elemek vagyonértékelésének elvégeztetésére és az Önkormányzatra 
jutó rész vállalása a nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján; 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: 
 
102/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására, rendeletalkotás; Előadó: Réti Csaba polgármester 
2. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
3. A Vámosszabadi Tagiskola vezetésére beérkezett pályázat véleményezése; Előadó: Réti Csaba 

polgármester 
4. Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése; Előadó: Réti Csaba 

polgármester 
5. Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása, Előadó: Réti Csaba polgármester 
6. A Tér-Háló Kft. építésekkel kapcsolatos tanácsadásra vonatkozó ajánlatának megtárgyalása; Előadó: 

Réti Csaba polgármester 
7. A kerékpárút építés pótmunkáira kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása; 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. Döntés az iparterületi utak burkolatépítésének kivitelezőjéről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. Nyilatkozat megadása a Pannon-Víz Zrt. részére a vagyonkezelésükben lévő vízközművek és a 

rendszer független vízközmű elemek vagyonértékelésének elvégeztetésére és az Önkormányzatra 
jutó rész vállalása a nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján; Előadó: Réti Csaba polgármester 
 

1. napirendi pont: Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására, rendeletalkotás 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Mint ismeretes a rendezési terv 
módosítása magánszemély kezdeményezésére indult. Elmondta, hogy az állami főépítész a tervezett 
módosítással egyetértett, nem emelt kifogást. Javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 
elfogadását, melyet szavazásra tesz fel: 
 
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 5/2014. (VI. 23.) önkormányzati 
rendelete Vámosszabadi Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
11/2010. (X. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2. napirendi pont: Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kiemelte, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
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hogy rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői 
jogot létesíthet. Ennek alapján a vagyonrendeletet módosítani kell és a szabályozást ki kell egészíteni. 
Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy további 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 6/2014. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a 
vagyongazdálkodási tervéről szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (a 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. napirendi pont: A Vámosszabadi Tagiskola vezetésére beérkezett pályázat véleményezése 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a tagiskola vezetésére a KIK írt ki pályázatot, mely felhívásra 
Kamocsai Antalné, jelenlegi vezető nyújtotta be a rendkívül színvonalas pályázatát, ami a valóságot 
tartalmazza és bizonyítja a településhez való kötődését. Általános vélemény a faluban, hogy a 
Krisztinának sokat köszönhet a falu, és el tudta fogadtatni az összevont osztályok lététét olyan 
családokkal is, akiknek ez teljesen szokatlan volt. Bebizonyította, hogy ilyen körülmények között is 
színvonalasan lehet oktatni és a légkör is meghitt, barátságos. Jó kapcsolata van a szülőkkel és az 
óvodával. Jelenleg 38 gyerek van az iskolában, telítettek az osztálytermek. Eddigi sok éves bizonyítása 
alapján javasolja, hogy ő legyen továbbra is a tagiskola vezetője, jelenleg végzi a közoktatás vezetői 
továbbképzést, amit az Önkormányzat is támogat anyagilag. Szerinte a tankerületnek is megnyugtató, ha 
olyan vezető van az intézmény élén, akit a faluban is elfogadnak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
  

Határozati javaslat 

Vámosszabadi Tagiskola vezetésére beérkezett pályázat véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kamocsai Antalné 
pályázatát, amit a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Vámosszabadi Tagiskolájának (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) vezetésére adott be. 
2. A Képviselő-testület támogatja Kamocsai Antalné pályázót és javasolja, hogy az oktatásért felelős 
miniszter bízza meg az intézmény vezetésére. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatról a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületét tájékoztassa. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. június 17. 
 
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: 
 
103/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Tagiskola vezetésére beérkezett pályázat véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Kamocsai Antalné 
pályázatát, amit a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Vámosszabadi Tagiskolájának (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.) vezetésére adott be. 
2. A Képviselő-testület támogatja Kamocsai Antalné pályázót és javasolja, hogy az oktatásért felelős 
miniszter bízza meg az intézmény vezetésére. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatról a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületét tájékoztassa. 
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Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. június 17. 
 

4. napirendi pont: Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy Győrzámoly Község módosítja a rendezési tervét, és mint 
szomszédos község, Vámosszabadi is véleményezésre jogosult. A módosítás ugyanúgy magáncélú 
kezdeményezésre indult, mint az ülésen 1. napirendi pontban tárgyalt módosítás, a település központjában 
egy magántulajdonú telket érint. Javasolja, hogy ezt támogassák. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győrzámoly 
Község Önkormányzata által kezdeményezett rendezési terv módosítással egyetért, az ellen kifogást nem 
emel és az eljárás további szakaszában a véleményezésben nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Győrzámoly 
Község Önkormányzatának. 
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: 
 
104/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győrzámoly 
Község Önkormányzata által kezdeményezett rendezési terv módosítással egyetért, az ellen kifogást nem 
emel és az eljárás további szakaszában a véleményezésben nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Győrzámoly 
Község Önkormányzatának. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 

5. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy módosítani kellett a szivornya miatt a kerékpárút 
nyomvonalát, ott ahol bejön a szivornya a hullámtérből. A nyomvonalban egy komoly hajlatot kellett így 
terveztetni az eredeti nyomvonalhoz képest, mintegy 110 m hosszan. E miatt pótközbeszerzést is kellett 
kiírni, amit csak az eredeti kivitelezőnek kellett megküldeni, ez az egy eljárás szerepel az éves 
közbeszerzési tervben, amit az év során folyamatosan aktualizálni kell. 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: 
 
105/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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Határidő: értelem szerint  
 

6. napirendi pont: A Tér-Háló Kft. építésekkel kapcsolatos tanácsadásra vonatkozó ajánlatának 

megtárgyalása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy korábban már tárgyaltak a Tér-Háló Kft. ajánlatáról, azonban 
azt túl magasnak ítélték, ezért újra tárgyalt velük. A tervezőiroda - a szerződés-tervezet szerint - a 
vámosszabadi lakosok rendelkezésére áll és felkereshetik őket az ügyfelek egy telefonos egyeztetést 
követően, díjtalanul. Például, ha valaki építkezni akar, és bármilyen bizonytalanságot érez és szeretne 
felkészülni az építéshatósági eljárásra, akkor mehet hozzájuk, továbbá az Önkormányzat rendelkezésére 
is állnak a különböző telekalakítási és egyéb, a rendezési tervet érintő kérdésékben. Javasolja, hogy 
kössenek tanácsadói szerződést. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

tanácsadói szerződés a Tér-Háló Kft-vel 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tér-Háló Kft-vel 
a településrendezési tervhez kapcsolódó szakmai tanácsadásra szerződést köt, havi 20.000+áfa összegért.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződést a Képviselő-testület nevében 
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: 
 
106/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
tanácsadói szerződés a Tér-Háló Kft-vel 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tér-Háló Kft-vel 
a településrendezési tervhez kapcsolódó szakmai tanácsadásra szerződést köt, havi 20.000+áfa összegért.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződést a Képviselő-testület nevében 
írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 

7. napirendi pont: A kerékpárút építés pótmunkáira kiírt közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy lefolytatták a kerékpárút építés pótmunkáira kiírt 
közbeszerzési eljárást. Az ajánlattételi felhívást az eredeti kivitelező, Lang-Szolg Kft-nek kellett 
megküldeni, amely megadta ajánlatát. Javasolja ennek elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazára: 
 

Határozati javaslat 

az épülő kerékpárút pótmunkáinak kivitelezőjének kiválasztása 
1.Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Lang-Szolg Kft. 
4.232.080,-Ft+áfa összegű ajánlatát a kerékpárút építés pótmunkáira és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződést a Képviselő-testület nevében 
írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. július 10. 
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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: 
 
107/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
az épülő kerékpárút pótmunkáinak kivitelezőjének kiválasztása 
1.Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Lang-Szolg Kft. 
4.232.080,-Ft+áfa összegű ajánlatát a kerékpárút építés pótmunkáira és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződést a Képviselő-testület nevében 
írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. július 10. 
 

8. napirendi pont: Döntés az iparterületi utak burkolatépítésének kivitelezőjéről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy múlt szerdán a sokadik megbeszélés volt az iparterületi utak 
tulajdonosaival, mert Önkormányzat részéről mindig is törekvés volt, hogy a terveknek megfelelő, 40 
tonnás kamionok közlekedésére alkalmas útminőség legyen az ipari területen, mind szélesség, mind 
vastagság és rétegrend szerint. A rendelkezésre álló ajánlatok, legyen az 2008-as, vagy idei évi, mind 
bruttó 38-40 millió Ft, a két út összesen. Egy ajánlat, ami 14 millió, de csak 4 cm-es aszfaltréteggel 
számol. Felszólította a céget, hogy tegyenek alá további 6 cm kötőréteget, így mindjárt 30 millió Ft 
bruttó lett az ajánlatuk, de ez is 1 cm-vel kisebb és nem tartalmaz csapadékvíz elvezetést és szikkasztó 
árkokat, padkát igen és az aknafedelek szintbe emelését is. De ezt is elutasította a jelen lévő ingatlan 
tulajdonosok közössége. Horváth Tibor, az egyik tulajdonos előterjesztette a saját ajánlatát, amit a 
Strabagtól kapott. Ma felvette a kapcsolatot az ajánlatot adó építésvezetővel, mert az ajánlat olyan volt, 
ami több kérdést felvetett. Ez 19 millió forintra vonatkozik, de ez az alépítményt meglévőnek tekinti, 
kiegyenlítő murvát tesz rá, meggréderezi, megcsinálja a padkát és a vízelevezést és 6 cm kopóréteg 
aszfaltot tesz rá. Ma, a tulajdonosok megbízásából felvette a kapcsolatot az építésvezetővel, aki az 
ajánlatot adta. Erről kiderült, hogy olyan ajánlat, amit önkormányzati megrendelésre nem készítettek 
volna el, mivel a saját jó hírnevüket rontanák, hiszen nyilvánvaló, hogy a kamionok közlekedésére 
alkalmatlan. Kiderült, hogy ezt az ajánlatot Horváth Tibor olyan megkötéssel kérte, hogy 5 m széles út 
legyen csak a 6 m-es helyett, és 6 cm vastag kopóréteggel. Az Önkormányzat nem tudja vállalni, hogy a 
19 millióból 10-et ad, és egy-két éven belül biztosan tönkremegy az út, de lehet, hogy pár héten belül 
peremrepedési lennének a kanyarokban, ahol nagyon komoly lehajtó ágat kell építeni a 14-es főútról. 
Nem vállalhatják azt a veszélyt, hogy egy, Wimmer József által készített, abszolút korrekt tervet totálisan 
elsilányítva, alapvető tervezési szabályokat figyelmen kívül hagyva készítsék el az utat. A tulajdonosok 
ragaszkodnak a 20 milliós összeghez. Ilyen minőségre nem ad az Önkormányzat támogatást. Megjegyzi, 
hogy más utcák jó, ha 33%-os önkormányzati támogatást kaptak az építéskor, ezek az utak 50%-os 
támogatást kapnának, de ilyen minőségre nem adhatnak pénzt. Nem kifogás az, hogy nem megy annyi 
kamion, elég egy is, ami szétgyúrja az utat, letapossa a kanyart. A részletkérdéseket nem ismerte a 
testület, ezért kellett ilyen részletesen elmondania most, hanem csak az árajánlatokat ismerték. Várja a 
véleményeket, de tartja magát ehhez a javaslathoz, még akkor is, ha azt terjesztik róla, hogy 8 évig volt 
polgármester, de nem volt képes megépíttetni az iparterületi utakat. Egy halom iratot, tervet tud mutatni, 
ami bizonyítja, hogy mindig is megvolt a hajlandóság az Önkormányzat részéről az útépítésre, de a 
tulajdonosok között soha nem volt egyezség. Hajnalék és a Könyves család volt csak az igazi 
együttműködő, az összes többi bizonytalan volt, vagy ha gyakorlati kérdésekre került sor, akkor 
visszatáncolt. Hajnalék a nagy EU-s beruházás miatt portalanították az utat és mart aszfaltot tettek rá, 
emiatt a szintek megváltoztak és a tervet módosítani kellett, amit az Önkormányzat fizetett. Sajnálja, 
hogy a 8 éve úgy telik el, hogy nem sikerült megépíttetnie az utat, a már átdolgozott tervvel sem. 
Tekintettel arra, hogy személyes érintettségéről van szó, ezért szeretné, ha jegyzőkönyv formájában is 
megmaradna ez a véleménye, amit bármikor bárki előtt meg tud védeni és bizonyítani. Javasolja, hogy 
ilyen műszaki paraméterekkel nem szabad iparterületi utat építeni, és azt az Önkormányzatnak 
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megfinanszírozni.  Csak a lehajtó ág, ami 8 m-es rádiuszú jelenleg, de ez nem elég a kamionoknak, az új 
terv szerint 10 m-es rádiusz lenne.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a nettó 10 millió forintot továbbra is tartja az 
Önkormányzat, a támogatás rendelkezésre áll.  
 
Alasztics Ervin képviselő elmondta, hogy ragaszkodniuk kell az ésszerű műszaki tartalomhoz. 
 
Réti Csaba polgármester megállapítja, hogy Tóth Géza 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 Tóth Géza 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: 
 
108/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Tóth Géza helyi lakosnak. 
 
Tóth Géza helyi lakos megkérdezte, hogy mennyi tulajdonos között oszlana meg a költség. 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatja, hogy 8 tulajdonos között. Van olyan tulajdonos, aki soha 
egyetlen megbeszélésén nem vett részt és nem nyilatkozott semmilyen kérdésben. Megállapítja, hogy 
Pajor Károly 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 Pajor Károly 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: 
 
109/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Pajor Károly helyi lakosnak. 
 
Pajor Károly helyi lakos szerint akkor, ha jól érti, az a probléma, hogy az előírt tervezői szerkezethez 
nincs olyan ajánlat, amit a tulajdonosi kör elfogadna. Megkérdezte, hogy mennyi garanciát vállalna a 
Strabag. 
 
Réti Csaba polgármester szerint pontosan ez a helyzet. Ragaszkodnak ahhoz, hogy 20 millió forintból 
épüljön út. 
 
Alasztics Ervin képviselő megjegyezte, hogy az igazán jó műszaki tartalmú ajánlatok egybecsengenek, 
38,5 millió forinttól, 40-41 millió forintig, csodák nincsenek, az aszfalt köbmétere annyi, amennyi. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy erre egy év garanciát vállalnának, de az sem biztos. Utána 
felhívta a Strabag vállalkozási osztályának vezetője és tisztázták, hogy milyen körülmények között 
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született ez a gyenge műszaki tartalmú ajánlat. Azt is hozzátette a Strabag, hogy így nem is lepődnek 
meg, ha nem ezt választja az Önkormányzat. Megállapítja, hogy Luka Zoltán 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 Luka Zoltán 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: 
 
110/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Luka Zoltán helyi lakosnak. 
 
Luka Zoltán helyi lakos megkérdezte, hogy a Strabag nem látta a tervet?  
 
Réti Csaba polgármester szerint látták, de az ajánlatkérő Horváth Tibornak a döntő szempont az volt, 
hogy a 20 millióba férjen bele az ajánlat és legyen 5 m széles az út.  
 
Pajor Károly helyi lakos felvetette, hogy egy koncepciót el tudnának-e fogadni, mely szerint addig 
készül el az út, amíg elegendő az önkormányzati 10 millió forint továbbá a tulajdonosok hozzájárulása, 
azaz mondjuk a fele utat csinálnák meg, mintegy részarányos megoldásként. Azt nem tudja, hogyan 
vannak ott a telkek.  
 
Luka Zoltán helyi lakos szerint ez nem megoldás, mert pont a Hajnal Hús van legbelül. Megkérdezte, 
hogy az megvan már, hogy a tulajdonosok egymás között hogyan viselik a költségeket? 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy több variáció is született erre, Alasztics Ervin képviselő úr is 
kidolgozott egy fajta számítást. Készült az útra folyóméter és terület négyzetméter arányosan is 
költségfelosztás. C és D terhelési kategóriára is elkészítette annak idején a Strabag az ajánlatát. Nem is 
érti, hogy most hogyan adhattak ilyen ajánlatot. Egyébként Wimmer József elismert úttervező 
szakember, a terveit soha senki nem vitatta. A településen több utat is tervezett, falun belül, például a 
Kertész utcát, Vámosi körutat, a Temető utcát is, jó referenciái vannak és a Strabagnak is, ebből nem 
engedhetnek. Összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

iparterületi utak építésével kapcsolatos önkormányzati álláspont megfogalmazása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az iparterületi utak 
megépítésére a jelenleg ismert ajánlatok közül egyiket sem fogadta el a tulajdonosi kör, egyedül a Strabag 
által adott ajánlatot támogatja, ami megállapíthatóan csökkentett műszaki tartalommal bír. A Képviselő-
testület kijelenti, hogy ebben az ajánlatban foglalt műszaki megoldást az Önkormányzat a saját útjai 
burkolására alkalmatlannak és elfogadhatatlannak tartja.  
 
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: 
 
111/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
iparterületi utak építésével kapcsolatos önkormányzati álláspont megfogalmazása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az iparterületi utak 
megépítésére a jelenleg ismert ajánlatok közül egyiket sem fogadta el a tulajdonosi kör, egyedül a Strabag 
által adott ajánlatot támogatja, ami megállapíthatóan csökkentett műszaki tartalommal bír. A Képviselő-
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testület kijelenti, hogy ebben az ajánlatban foglalt műszaki megoldást az Önkormányzat a saját útjai 
burkolására alkalmatlannak és elfogadhatatlannak tartja.  
 

9. napirendi pont: Nyilatkozat megadása a Pannon-Víz Zrt. részére a vagyonkezelésükben lévő 

vízközművek és a rendszer független vízközmű elemek vagyonértékelésének elvégeztetésére és az 

Önkormányzatra jutó rész vállalása a nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Pannon-Víz Zrt. nyilatkozatot kér az Önkormányzattól. 
Ennek lényege, hogy a víziközművek vagyonértékelést el kell végeztetni, az ezt végző céget  
közbeszerzés útján kell kiválasztani.  Senki nem tudja, hogy a nyertes ajánlattevő milyen vállalási árral fog 
dolgozni. Az a véleménye, hogy így nem adhatnak nyilatkozatot a Pannon-Víz felé, hanem újra kell 
tárgyalni velük. Javasolja, hogy ezt tisztázzák a Pannon-Vízzel, aztán térjenek vissza a kérdésre. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

vagyonkezelésbe adott víziközművek vagyonértékelése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy abban az esetben 
tud döntést hozni a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelésében lévő víziközmű és a rendszer független 
víziközmű elemek vagyonértékelésének Pannon-Víz Zrt. általi elvégeztetéséről, amennyiben a 
vagyonértékelés lebonyolításának Önkormányzatot terhelő költsége ismertté válik. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Pannon-Víz Zrt-t, hogy a vagyonértékelés várható költségéről adjon 
tájékoztatást. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről a Pannon-Víz Zrt-t értesítse. 
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: 
 
112/2014. (VI. 16.) önkormányzati határozat 
vagyonkezelésbe adott víziközművek vagyonértékelése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy abban az esetben 
tud döntést hozni a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelésében lévő víziközmű és a rendszer független 
víziközmű elemek vagyonértékelésének Pannon-Víz Zrt. általi elvégeztetéséről, amennyiben a 
vagyonértékelés lebonyolításának Önkormányzatot terhelő költsége ismertté válik. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Pannon-Víz Zrt-t, hogy a vagyonértékelés várható költségéről adjon 
tájékoztatást. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről a Pannon-Víz Zrt-t értesítse. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy van még egy aktualitás, mégpedig a szúnyoggyérítés kérdése. 
Teljesen mindegy, hogy ki írta az sms-t a Kisalföldbe, mely szerint tehetetlen az a vezetés, ami hagyja, 
hogy ennyi szúnyog legyen, mert így élhetetlen a falu és az egész Szigetköz ilyen állapotban van. Már a 
szúnyograjzást követő napon felvette a kapcsolatot a nagybajcsi polgármesterrel, ugyanis ő koordinálja az 
alsó-szigetközi települések esetében a szúnyogirtást. A cégnek úgy gazdaságos a felszállás, ha megvan 
1000 hektár nagyságú terület. A szervezés közös erővel történt, írásban megbízta a nagybajcsi 
polgármestert 8 település, aki megszervezte a Kobo-coop Kft-vel az irtást. Időközben Győr város, ahol 
felfújták az ügyet és felelősöket is kerestek az összes gépet lefoglalta. A hétvégére tervezett permetezés 
nem történt meg, péntek este Abda, Nagybajcs, Vének sorra került, mert ott szombaton falunapok 
voltak. Nagybajcs többszörös adagot adott, mert a gép nem jutott el máshova, mert a Győr-Szol 
lefoglalta a gépeket, amire a szerződés értelmében van is lehetősége. 1 gépe maradt a  Kobo-coopnak 
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erre a célra. Szombaton szél fújt, 4-es erősségű, amikor a szél elült, már nem tudtak a napnyugta miatt 
felszállni. Vasárnap is a szél akkor ült el, amikor már nem tudtak felszállni. Vámosszabadi 
vonatkozásában 180 hektár nagyságú terület gyérítésére szerződtek. A belterületen kívül Sárás II., a Baka- 
tó és zártkerti területeket is belevették. Hektáronként 1.710,-Ft bruttó összeg a gyérítés költsége, a 
Mosonmagyaróvári Kistérségi Társulás által szervezett irtás támogatott, 196 ezer forintba kerül, 33%-os 
mértékű a támogatottsága. A költségvetésbe nettó 600 ezer forintot terveztek szúnyogirtásra.  
 
Pajor Károly helyi lakos megjegyezte, hogy néha lehet, hogy elegendő az, hogy bejelentik a 
szúnyogirtást, mert hétvégére a szúnyogok elbújtak.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a jelen lévő érdeklődők miatt tartotta fontosnak tartotta, 
hogy erről is beszéljenek. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 18.55 órakor berekesztette.  
 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
Alasztics Ervin                        
      képviselő  


