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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. július 30-án (szerdán) 18.30 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.30-tól 18.45-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: 
Varga-Lang Károly ügyvezető, a Lang-Szolg Kft. képviselője 
 

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

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. A kerékpárút építésére kötött szerződésekbe foglalt kivitelezési határidő módosítása; 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: 
 
113/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. A kerékpárút építésére kötött szerződésekbe foglalt kivitelezési határidő módosítása; Előadó: Réti 

Csaba polgármester 
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1. napirendi pont: A kerékpárút építésére kötött szerződésekbe foglalt kivitelezési határidő 

módosítása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által megvalósítandó 
„Szigetköz-projekt” keretében épülő szivornya építés továbbra is akadályozza az Önkormányzat 
beruházásában megvalósuló kerékpárút építését, annak eredeti, valamint a kiegészítéssel érintett 
munkálatait. 
A Vízügyi Igazgatóság 2014. februári tájékoztatása szerint az SZKK konzorcium – amely a Duna 
projekten belül a nagybajcsi szivornya építési feladatát látja el - legkésőbb 2014. május 31-ig befejezi a 
műtárgy építését. A műtárgy építése azonban még jelenleg is zajlik, így a kerékpárút továbbépítése a közös 
munkaterületen nem lehetséges, a 2014. július hónap elején kért munkaterület visszaadás a rossz 
teherbírási és talajtömőségi értékek miatt meghiúsult. A kerékpárút kivitelezője, a Lang-Szolg Kft., a 
szivornya megépítéséig nem tud a munkaterületre lépni, ezért a kivitelezési szerződésben vállalt határidőt 
nem tudja tartani, emiatt indokolt a kivitelezési határidő módosítása, mind az eredeti, mind a kiegészítő 
munkákra kötött szerződés tekintetében. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

a kerékpárút építésére kötött kivitelezési szerződés módosítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút 
építésére kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és a befejezési 
határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
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: 
 
114/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat 
a kerékpárút építésére kötött kivitelezési szerződés módosítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút 
építésére kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és a befejezési 
határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Határozati javaslat 

a kerékpárút kiegészítő építési munkáira kötött kivitelezési szerződés módosítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút 
kiegészítő építési munkáira kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és 
a befejezési határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
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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: 
 
115/2014. (VII. 30.) önkormányzati határozat 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kerékpárút 
kiegészítő építési munkáira kötött szerződést a kivitelezés befejezési határideje tekintetében módosítja és 
a befejezési határidőt 2014. szeptember 30. napjában határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződés módosítást készítse el és azt a 
Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 18.45 órakor berekesztette.  
 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
     Méri Attila                       
      képviselő  


