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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. július 31-én (csütörtökön) 18.00 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 19.55-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: 
5 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. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A 
meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest napirendre javasolja, hogy 1. napirendi pontként a 
polgármesteri beszámolót, 2. napirendi pontként a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, 3. 
napirendi pontként a Vámosszabadi Horgászegyesület kérelmének a megtárgyalását, ezt követően a 
meghívó szerinti napirendi pontok következnek, majd 10. napirendi pontként a kerékpárút építés 
projektmendzseri feladatainak ellátására érkezett ajánlatokat, 11. napirendi pontként az MVM Zrt. ajánlatát 
tárgyalnák, 12. napirendi pontként a speciális mentőknek nyújtandó támogatásról döntenének, és ezeket 
követné az Egyebek napirendi pont és a zárt ülés. 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 a Vámosszabadi Horgászegyesület kérelméről; Előadó: Réti Csaba polgármester  
4. Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázati lehetőségről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
5. Döntés a köztemetőkben urnás sírhelyek kijelöléséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
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6. Döntés a Nyugdíjas Klub Borostyán Kórusának kórustalálkozó megrendezéséhez szükséges 
támogatásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
7. Javaslat az Önkormányzat számlavezető bankjával kötendő megállapodásra; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
8. Győr Város rendezési terv módosításának véleményezése; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. Javaslat tuják beszerzésére; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester; Előadó: Réti Csaba polgármester 
10. Döntés a kerékpárút építés projektmenedzseri feladatainak ellátásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
11. Döntés MVM Zrt. intézményi villamos energia ajánlatáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
12. Segítségnyújtás a Győri Speciális Mentőknek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
13. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
14. Döntés a művelődésszervező-könyvtáros állásra kiírt pályázatokról (zárt ülés); 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: 
 
 
116/2014. (VIII. 31.) 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 a Vámosszabadi Horgászegyesület kérelméről; Előadó: Réti Csaba polgármester  
4. Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázati lehetőségről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
5. Döntés a köztemetőkben urnás sírhelyek kijelöléséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
6. Döntés a Nyugdíjas Klub Borostyán Kórusának kórustalálkozó megrendezéséhez szükséges 
támogatásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
7. Javaslat az Önkormányzat számlavezető bankjával kötendő megállapodásra; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
8. Győr Város rendezési terv módosításának véleményezése; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. Javaslat tuják beszerzésére; Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester; Előadó: Réti Csaba polgármester 
10. Döntés a kerékpárút építés projektmenedzseri feladatainak ellátásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
11. Döntés MVM Zrt. intézményi villamos energia ajánlatáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
12. Segítségnyújtás a Győri Speciális Mentőknek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
13. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
14. Döntés a művelődésszervező-könyvtáros állásra kiírt pályázatokról (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
 

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy május 29-én a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél megbeszélés 
volt a Szabadi utca felújítása tárgyában, Szabó Csaba projektfelelőssel. Ugyanezen a napon a sószoba 
átadására és bemutatásra került sor, utána pedig a Falunapról értékelő megbeszélést tartottak.  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 Önkormányzatot képviselte, június 11-én az 
iparterületi utak tulajdonosaival folytatott megbeszélést, de nem tudtak egyezségre jutni. Június 25-én 
Halásziban volt a Szigetköz-Felső-Duna-mente Térségfejlesztő Tanács ülése, ahol a vízügyi igazgatóság 
vezetője, Németh József tartott tájékoztatót a folyamatban lévő nagyprojektek állásáról. Június 26-án a 
kerékpárút építés ügyében kooperációs tárgyalás volt, július 2-án a Sziget utca burkolat felújítás műszaki 
átadása zajlott. Július 10-én a kerékpárút építés ügyében újabb kooperációs tárgyalásra került sor. Július 11-
én a Szabadi út felújítása kapcsán a projektfelelőssel folytatott megbeszélést. Július 18-án a Győri 
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Kistérségi Társulásról volt egyeztető megbeszélés Péren, ugyanis a megyei jogú város előzetes egyeztetés 
nélkül kilépett és amint erről értesült néhány település, szintén hoztak olyan tartalmú döntést, hogy 
kilépnek, de a péri egyeztetésen azt mondták, hogy ha úgy alakulnak a dolgok, ha olyan terv születik, 
amivel azonosulni tudnak, akkor ezt vissza fogják vonni. Július 21-én Dunaszerdahelyen egyeztető 
tárgyaláson volt a kerékpárút építés vezető partnerénél, július 30-án a 2014-2020 tartó időszakra  a Területi 
Operatív Programok egyeztetése zajlott Győrújbaráton. Kiderült, hogy 300%-os az igény, ezt redukálni 
kell, ezért átmenti megoldásként azt találták ki, hogy fejkvótát számoltak a lakosságszámok alapján azért, 
hogy a rendelkezésre álló 2 milliárd forintot hogyan lehetne elosztani. 45 ezer forintos fejkvóta alakult ki, 
1670 fővel beszorozva 75 millió forint körül összeggel lehet kalkulálni, de úgy döntöttek, hogy ezt duplán 
kell számolni és így beadni az igényt. A következő ülésen aztán az igényeket megszűrik. Ebben eredetileg 
benne volt a 1302. és 1303. számú utak felújítása, de kiderült, hogy a területi operatív programok nem 
tartalmazhatnak állami tulajdonú útfelújításokat, csak önkormányzati tulajdonú, illetve összekötő utakat, 
továbbá kerékpárutakat. Fontos, hogy Győr Várossal együttműködve, a meglévő tervdokumentáció 
alapján kerékpárút épüljön, és az össze legyen kapcsolva a bácsai kerékpárúttal. Ma azoknak, akiknek lejárt 
a lakásépítési kölcsöntartozásuk, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jelzálog kölcsön törlést intézett. Ezzel 
minden érintett mehet a Földhivatalhoz, ahol az igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni és a jelzálog 
törlésre kerül. Folyamatban van a Közlekedési Hatóságnál a kerékpárút eltérési engedélyezési eljárása, a 
szivornya építés miatt, ami önálló eljárás tárgyát képezi, szakhatósági díjakat kell fizetni és még az is lehet, 
hogy talajvédelmi tervet kell készíttetni. Ez a hatósági eljárás jelenleg folyamatban van. Korábban, a 
Képviselő-testületet e-mailben tájékoztatva, a testület tudtával és beleegyezésével megrendelte a Szabadi 
temető ravatalozója előtti burkolat újraépítését, mert ki kellett vágni az odvas nyárfát, emiatt vissza kellett 
bontani azt a területet, amelyre külön kellett szerződést kötni a kivitelezővel. 249.089,-Ft-ot tett ki a régi 
térkő bontása és visszarakása, a fa gyökérzet kivétele miatt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Szabadi temető ravatalozója előtti burkolat újraépítése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a Szabadi 
temető ravatalozója előtti burkolat újraépítésére kötött vállalkozási szerződést.  
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: 
 
117/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Szabadi temető ravatalozója előtti burkolat újraépítése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a Szabadi 
temető ravatalozója előtti burkolat újraépítésére kötött vállalkozási szerződést.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történtekről 
szóló polgármesteri beszámolót. 
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: 
 
 



4 

 

118/2014. (VII. 31.) 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 a lejárt határidejű, 75/2014. (IV. 24.), 92/2014. (V. 29.), 94/2014. 
(V. 29.), 98/2014. (V. 29.), 101/2014. (V. 29.), 103/2014. (VI. 16.), 104/2014. (VI. 16.) 106/2014. (VI. 
16.) számú határozatok végrehajtását.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

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 
 
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: 
 
119/2014. (VII. 31.) 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 

 

3. napirendi pont: Döntés a Vámosszabadi Horgászegyesület kérelméről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester ismerteti a Horgászegyesületi elnök kérelmét, melyet még a képviselők sem 
ismertek meg, mert tegnap érkezett. Idén az Egyesület szeptember 27-én Halfesztivált kíván rendezni, 
amire körülbelül fél millió forint kell. A Falunapból megmaradt pénzt, kb. 230 ezer forintot és a tavalyról 
bent maradt szervezési pénzt, 120 ezer forintot kérnek, továbbá a tárgyi feltételeket, a sátrat, padokat, 
tavalyról maradt tányérokat. Ezen kívül keresnek majd szponzorokat. Az Önkormányzat idei évi 
költségvetésbe nem tervezték be nevesítve a Halfesztivált, mint rendezvényt. A tavalyi évben pályáztak az 
idei Halfesztivál megrendezésére, de sajnos decemberben kapták a brüsszeli értesítést, hogy nem érték el a 
szükséges pontszámot, így pályázati forrás nem áll rendelkezésre.  
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy a Falunapra tervezett összegből körülbelül annyi 
maradt, mint ami a kérelemben szerepel, a tervezetthez képest ennyivel kevesebb lett felhasználva.  
 
Réti Csaba polgármester úgy emlékszik, hogy a tavalyi költségkeret teljesen kimerült. A tálakat, padokat, 
asztalokat, sátrat az Önkormányzat természetesen biztosítja a Horgászegyesület részére. Gyors egyeztetés 
után első lépésben 80 ezer forintot tud adni az Önkormányzat a Halfesztivál tervezéséhez, az induláshoz.  
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Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy megnézik azt pontosan, hogy mekkora összeg maradt meg a 
Falunapból, majd elmondta, hogy megyei önkormányzati támogatást próbál intézni, de oda is be kell adni 
kérelmet az Egyesületnek. 
 
Réti Csaba polgármester megállapította, hogy Hordós Tamás helyi lakos szót kér. 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 1 fő igen szavazatával, 3 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Határozati javaslat elutasítása 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Hozzászólási jog megtagadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem biztosít a napirendhez történő 
hozzászólási jogot Hordós Tamás 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 tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Hozzászólási jog megtagadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem biztosít a napirendhez történő 
hozzászólási jogot Hordós Tamás helyi lakosnak. 
 
Réti Csaba polgármester a Horgászegyesület kérelmével kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Hozzájárulás a Vámosszabadi Halfesztivál megrendezéséhez 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vámosszabadi 
Horgászegyesület szervezésében 2014. szeptember 27. napjára tervezett Halfesztivál megrendezéséhez első 
ütemben 80.000,-Ft pénzeszközt ad át az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az együttműködésre kössön a 
Horgászegyesülettel megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 27. 
 
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: 
 
122/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Hozzájárulás a Vámosszabadi Halfesztivál megrendezéséhez 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vámosszabadi 
Horgászegyesület szervezésében 2014. szeptember 27. napjára tervezett Halfesztivál megrendezéséhez első 
ütemben 80.000,-Ft pénzeszközt ad át az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az együttműködésre kössön a 
Horgászegyesülettel megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 27. 
 

4. napirendi pont: Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítésére kiírt pályázati lehetőségről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a napokban vált ismertté, hogy pályázni lehet közvilágítás 
korszerűsítésére, KEOP-os forrásra, lámpatestek, fényforrások, előtétek, vezetékek energiatakarékos 
cseréjére. Új oszlopot elhelyezni, illetve oszlopot cserélni nem lehet. A támogatás mértéke 100%, 5-500 
millió forintig lehet benyújtani. Előreláthatólag augusztus 25-26-án lehet a pályázatot beadni, amihez 
előzetesen sok adminisztratív munka szükséges, továbbá csatolni kell a Belügyminiszter támogató 
nyilatkozatát. Javasolja, hogy a pályázatíró cégnek adjanak meghatalmazást a különféle adatok 
beszerzésére, mert azt ők könnyebben lebonyolítják. A pályázatírási költség 150 ezer forint, ugyanaz a 
Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. készítené, ami a napelemes pályázatot is. Több helyen is 
megtörtént a fényforrások és lámpatestek cseréje a faluban 11 wattosról 36 wattosra, ez meg is látszik a 
közvilágítási áramszámlán, mert jelentősen megnövekedett a közvilágítási költség, tehát indokolt azt 
csökkenteni. Javasolja, hogy indítsák ezt a pályázatot.  
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy tájékozódott a pályázati feltételekről. Úgynevezett 
lámpaleltárt kell készíteni a lámpatestekről és a fényforrásokról, ki kell mutatni, hogy ezt mire kívánja 
lecserélni a pályázó és ki kell számítani, hogy mekkora megtakarítást lehet eszközölni. A pályázatban plusz 
pontot jelent, ha az E.on által engedélyezett terv is van, azaz az elkészült tervet be kell adni engedélyezésre. 
Ez ténylegesen a műszaki dokumentáció, aminek szintén van költsége. Ezt megcsinálhatja a pályázatíró is, 
de úgy véli, hogy érdemes olyan helyi szakembert megkeresni, aki rövid időn belül vállalja és engedélyezteti 
az E.on-nál. Észrevételezi továbbá, hogy a Goodwill által kért 5%+áfa sikerdíj túl magas. 15 millió forint 
felett pedig már közbeszerzés köteles a beruházás, és a pályázat benyújtásáig a közbeszerzési eljárást is le 
kell folytatni, ha nettó 15 millió forintot meghaladó összegre kívánnak pályázni. A Goodwilltól annyit 
megtudott, hogy ha ők készítenék a műszaki dokumentációt, akkor annak költsége a lámpatestek és a 
fényforrások számától függ, de inkább azt javasolták ők is, hogy helyi szakembert keressenek erre. A 
pályázatíró Goodwill szerint nincs annak reális esélye, hogy augusztus 25-re kiírják a pályázatot, mivel még 
társadalmi egyeztetés alatt van. Egyébként a pályázat szállítói finanszírozással bonyolódhat és 100%-ban 
támogatott. Az a véleménye, hogy mindenképp elő kell készíteni az anyagot és majd be kell szerezni a 
Belügyminiszter Úr támogató levelét is. Úgy tudja, hogy ennek is meglesz a meghatározott formája. Hallott 
már arról is, hogy ősszel valószínűleg lesz még KEHOP-os pályázati kiírás is, ami közvilágítást és 
energiakorszerűsítést fog tartalmazni.  
 
Alasztics Ervin képviselő szerint járják körül a kérdést, és kérjenek be ajánlatokat a műszaki 
dokumentáció elkészítésére, és térjenek vissza rá akkor, amikor ezek meglesznek. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A közvilágítás korszerűsítési pályázat előkészítése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közvilágítás 
korszerűsítése tárgyában beadandó pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére 
árajánlatokat kér. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a tervezési árajánlatok bekérésére. 
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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123/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
A közvilágítás korszerűsítési pályázat előkészítése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közvilágítás 
korszerűsítése tárgyában beadandó pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére 
árajánlatokat kér. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a tervezési árajánlatok bekérésére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Döntés a köztemetőkben urnás sírhelyek kijelöléséről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy több megkeresés is érkezett ilyen sírhelyek kijelölésére, ami 
messziről, méretét tekintve úgy néz ki, mint egy gyermeksír. Több temetőben is van kijelölve ilyen parcella. 
A kolumbáriumtól sokan idegenkednek. Az a kérés, ahogy Nagybácsán is van, itt is legyen egy ilyen 
parcella mindkét temetőben. Ezek 90x130 cm nagyságú sírok, a két sír között 40 cm, a sorok között 50 cm 
hely van. A temetőtérkép digitalizálva van, így pontos mérésekkel meg lehet határozni a kis sírhelyek 
helyét. Arra kér felhatalmazást, hogy ilyen sírhelyeket a temetőkben kijelölhessen. A Szabadi temetőben új 
szektort kezdenének meg, a Ravatalozó vonalától kifelé, a Vámosi temetőben a ravatalozótól ellentétes 
irányba, a fenyők körül a XII. parcellában lehetne ezeknek a helye.   
 
Alasztics Ervin képviselő megkérdezte, hogy mennyi sírt alakítsanak ki. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy Bácsán 30 ilyen sír van. 2006 tavaszán volt már napirenden, 
hogy urnasírok vagy urnafal legyen, döntés nem született, de a többség véleménye akkor is az volt, hogy 
urnafal ne legyen. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A Vámosi és a Szabadi temetőben urnás sírhelyek kijelölése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vámosi és a Szabadi 
temetőkben urnás sírhelyeket jelöl ki. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy pontos mérésekkel meghatározza 
azokat a szektoron belüli sorokat, ahol az urnasírok elhelyezhetők és a meglévő temető térképen a 
jelöléseket készítse elő.  
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Alasztics Ervin képviselőt, hogy a kijelölt sírhelyeket digitálisan 
rögzítse. 
Felelős: a kijelölésre Réti Csaba polgármester, a digitális rögzítésre Alasztics Ervin képviselő 
Határidő: 2014. szeptember 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: 
 
124/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
A Vámosi és a Szabadi temetőben urnás sírhelyek kijelölése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vámosi és a Szabadi 
temetőkben urnás sírhelyeket jelöl ki. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy pontos mérésekkel meghatározza 
azokat a szektoron belüli sorokat, ahol az urnasírok elhelyezhetők és a meglévő temető térképen a 
jelöléseket készítse elő.  
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Alasztics Ervin képviselőt, hogy a kijelölt sírhelyeket digitálisan 
rögzítse. 
Felelős: a kijelölésre Réti Csaba polgármester, a digitális rögzítésre Alasztics Ervin képviselő 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
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6. napirendi pont: Döntés a Nyugdíjas Klub Borostyán Kórusának kórustalálkozó 

megrendezéséhez szükséges támogatásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy idén 9. alkalommal kerül sor a hagyományos kórustalálkozóra. 
Kisbajcs, Nagybajcs, Bácsa, Béke község és az utóbbi időben Mórichida is képviseltetni szokta magát ezen 
az eseményen, ahol megmutathatják a kórusok, hogy mit tudnak, utána pedig szerény vendéglátás, egy tál 
meleg étel várja a résztvevőket. Ez már hagyományosan, egy évtizede ápolt barátság. Nagy esemény a 
nyugdíjas kórustagok számára. Javasolja, hogy a szükséges mérték erejéig nyújtsanak támogatást, a 
rendezvényekre tervezett keretösszegből. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Kórustalálkozó költségeinek biztosítása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hagyományos 
Vámosszabadi Kórustalálkozó megszervezésére a szükséges mértékig támogatást nyújt, az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe, a rendezvényekre tervezett keretösszeg terhére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 20. 
 
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: 
 
125/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Kórustalálkozó költségeinek biztosítása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hagyományos 
Vámosszabadi Kórustalálkozó megszervezésére a szükséges mértékig támogatást nyújt, az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe, a rendezvényekre tervezett keretösszeg terhére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 20. 
 

 

7. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat számlavezető bankjával kötendő megállapodásra 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy két megállapodást kötnének a számlavezető pénzintézettel. 
Hagyományosan az Önkormányzatnak mindig volt folyószámla-hitelkerete, ezt most újra megkötnénk 
határozatlan időre, 10 millió forintos keretösszegre, banki véleményezés szerint, illetve hasonlóan a 2010. 
évi óvodapályázathoz, támogatást megelőlegező hitelkeretre kötnének szerződést a számlavezető 
pénzintézettel a kerékpárú építéséhez. Ezt csak erre lehet igénybe venni, és ez addig szól, amíg a VÁTI 
megtérítési a kifizetést. Természetesen akkor vennék csak igénybe, ha erre feltétlenül szükség van, október 
31. a projekt befejezési határideje. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét stabilnak ítéli. Felhívja a 
figyelmet, hogy a bank által megküldött szerződés-tervezeten július 25-i dátum van, amikor rákérdezett, azt 
a tájékoztatást kapta, hogy maradjon így, a jóváhagyó Képviselő-testületi határozat pedig legyen az ülés 
dátumával. A Vízügy a szivornya építéssel késésben van.  
 
Luka Zoltán helyi lakos közbeveti, hogy II. fokú árvízvédelmi készültség van, nem szeretnék, ha elúszna 
a falu. Más kérdés, hogy hiába épül meg a kerékpárút, oda nem jön turista, mert a hídon nem tud átjönni. 
 
Réti Csaba polgármester folyamatosan tájékozódik a helyzetről a Vízügytől, bízik abban, hogy nem lesz 
árvíz. Decemberben még úgy volt a tervegyeztető tárgyaláson a magyar-szlovák közlekedési tárgyalásokon, 
hogy a Medvei-hidat kibővítik egy három méteres kerékpárkonzollal. 
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Luka Zoltán helyi lakos szerint ezt magyar-szlovák kormányközi megbeszélésen el is fogadták.  
 
Réti Csaba polgármester szerint hiába az államközi megállapodás, úgy tűnik, hogy mégsem fogják 
megcsinálni. Ezt a győri keleti elkerülő utat tervező szakemberek mondták. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
folyószámla-hitel keret igénybevétele 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy folyószámla-
hitelkeret szerződést köt a számlavezető K&H Bank Zrt-vel, 10.000.000,-Ft összegben.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert arra, hogy a hitelkeret szerződést az 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 
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: 
 
126/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
folyószámla-hitel keret igénybevétele 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy folyószámla-
hitelkeret szerződést köt a számlavezető K&H Bank Zrt-vel, 10.000.000,-Ft összegben.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert arra, hogy a hitelkeret szerződést az 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
folyószámla-hitel keret igénybevétele 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy folyószámla-
hitelkeret szerződést köt a számlavezető K&H Bank Zrt-vel, 10.000.000,-Ft összegben.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert arra, hogy a hitelkeret szerződést az 
Önkormányzat képviseletében aláírja. 
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: 
 
127/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
támogatást megelőlegező hitelkeret igénybevétele 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatást 
megelőlegező hitelkeret szerződést köt a számlavezető K&H Bank Zrt-vel, 20.000.000,-Ft összegben a 
Magyarország-Szlovákia Operatív Együttműködési Program „Kerékpárutak határok nélkül az építés 1. 
fázisa” HUSK/1101/2.3.1/0302 azonosító számú pályázat előfinanszírozásának biztonsága érdekében.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert arra, hogy a hitelkeret szerződést az 
Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

8. napirendi pont: Győr Város rendezési terv módosításának véleményezése 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy korábban már beszélt Győr Város településfejlesztési 
osztályának vezetőjével, akivel abban maradtak, hogy a közlekedési viszonyokat illetően mindenképpen 
egyeztetni fognak. Közös kérdés a Szitásdomb-lakópark, mert itt is vásárolják újra a telkeket. A belső 
utaknak, ami Vámosszabadi közigazgatási területén van, megtörténik a forgalomba helyezése a szakhatóság 
részéről, a határoló út pedig, ami Győr területén van meg fogja kapni a fennmaradási engedélyt. Most lesz 
üzembe helyezve a buszforduló is, ki fog menni a városi busz ide. A véleményezést már közvetlen 
beszélgetés formájában megkezdte, felhatalmazást kér arra, hogy tárgyalásokat folytasson az illetékes 
osztályvezetővel és megfogalmazzák azokat a célokat, amiket majd kérnek Győr részéről figyelembe venni 
a hosszútávú koncepciójánál. Erről utólagos tájékoztatást fog adni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat  

Győr Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és stratégiájának véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza Réti 
Csaba polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójáról, stratégiájáról a 
győri illetékestől tájékozódjon és azt véleményezze. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a véleményezésről annak megtörténtét 
követően adjon tájékoztatást ad.  
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: 
 
128/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Győr Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és stratégiájának véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza Réti 
Csaba polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójáról, stratégiájáról a 
győri illetékestől tájékozódjon és azt véleményezze. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a véleményezésről annak megtörténtét 
követően adjon tájékoztatást ad.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

9. napirendi pont: Javaslat tuják beszerzésére 

 
Előadó: Kukorelli Norbert alpolgármester 
 
Réti Csaba polgármester átadja a szót Kukorelli Norbert alpolgármesternek, mint az Emlékpark 
önkormányzati felelősének. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy 6 millió forintot adtak az Egyháznak az emlékpark 
kialakításának céljára. A plébános úrral egyeztetett és tőle azt a tájékoztatás kapta, hogy eddig 4,3 millió 
forintot fizettek ki. A földmunka és az ácsmunka még nincs kifizetve, majd akkor, ha azt is befejezik. A 
tuják beszerzése sajnos drága, ebben az évszakban gyökeres tujákra nem kapott ajánlatot, a konténeres tuja 
viszont 3.800,-Ft+áfa összegbe kerülne. Nagyon sajnálja, de így az előterjesztést visszavonja és reméli, 
hogy egy későbbi időpontban, amikor a költségek kedvezőbbek lesznek, visszatérhetnek a kérdésre. 
 
Réti Csaba polgármester megállapítja, hogy a napirendi pont tárgyalásának a végére értek, 
határozathozatal nélkül. 
 

10. napirendi pont: Döntés  kerékpárút építés projektmenedzseri feladatainak ellátásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy eddig a kerékpárút építés projektmenedzsere az egyik 
köztisztviselő volt, aki azonban jelenleg gyeden van. A kerékpárút építés befejező szakaszában fontos a 
profi projektmenedzser. Ez a feladat nem csak a projektzárásig, hanem a későbbi nyomon követésig, 
monitoring adatszolgáltatások időszakáig tartana. Ezért régi partnerek közül három helyről kért ajánlatot. 
Az L-R Projekt Kft. bruttó 736.600,-Ft, a Herto Tanácsadó Bt. bruttó 762.000,-Ft, a HHP Kontakt 
635.000,-Ft áron vállalja. Most már nagyon sok lesz az adminisztratív, koordinációs feladat, a partnerekkel 
való kapcsolattartás, a határidős jelentés, amit mindenképpen egy profi szakemberre kell bízni. Azt 
javasolja, hogy ez utóbbi kapja a megbízást a projektmenedzseri feladatok ellátására. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

az épülő kerékpárút projektmenedzserének kiválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerékpárutak határok nélkül az építés 
1. fázisa” HUSK/1101/2.3.1/0302 azonosító számú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására 
érkezett ajánlatokat megismerte és úgy határozott, hogy a HHP Contact Tanácsadó Kft., bruttó 635.000,-
Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a projektmenedzseri feladatok 
ellátására kössön szerződést 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: 
 
129/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerékpárutak határok nélkül az építés 
1. fázisa” HUSK/1101/2.3.1/0302 azonosító számú pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására 
érkezett ajánlatokat megismerte és úgy határozott, hogy a HHP Contact Tanácsadó Kft., bruttó 635.000,-
Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a projektmenedzseri feladatok 
ellátására kössön szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Oros Péter helyi lakos a Vámosszabadi Horgászegyesület képviseletében elnézést kér a 
közbevetésért, de szeretné összefoglalni, hogy jól értette-e a Halfesztivállal kapcsolatos döntést. A 
Halfesztivál időpontjával ezek szerint az Önkormányzat egyetért, 80 ezer forintos támogatást biztosít és 
arra a napra a sátrakat, padokat, továbbá a megmaradt tányérokat is odaadja. 
 
Réti Csaba polgármester hozzáteszi, hogy ha vásárolni kell a rendezvényre, akkor a falubuszt is az 
Egyesület rendelkezésére bocsátja. 
 
Németh Zoltán helyi lakos a Vámosszabadi Horgászegyesület képviseletében megkérdezte, hogy 
mi a helyzet a falunapról megmaradt pénzzel, azt is megkapják-e, mert az alpolgármester úr ezt ígérte. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elmondta, hogy ő arra utalt, hogy ha marad pénz és érkezik ilyen 
irányú kérelem, akkor azt átnézik, és ha tudnak, akkor adnak támogatást. Ez meg is történt most, pénzügyi 
támogatás formájában, továbbá az eszközök biztosításával.  
 
Németh Zoltán helyi lakos a Vámosszabadi Horgászegyesület képviseletében elmondta, hogy ez 
egy szépen beinduló rendezvény, adjanak egy kissé komolyabb összegű támogatást, mert 80 ezer forint 
kevés, ezt tudják. 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy nagyon friss még a Horgászegyesület kérelme, a pénzügyessel 
még nem tudott egyeztetni, hogy milyen összeg áll rendelkezésre. A tavalyi Halfesztivált sokkal kevesebb 
összeggel támogatta a LEADER Egyesület, mint a 2012. évit, ezért ott nem keletkezett maradvány. Azt 
javasolja, hogy pontosan megnézik a rendelkezésre álló keretet, amit egyeztet a Képviselő-testülettel és 
értesítik erről a Horgászegyesületet.  
 

11. napirendi pont: Döntés MVM Zrt. intézményi villamos energia ajánlatáról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az MVM Zrt-től vásárolják az intézményi villamos energiát. A 
szolgáltató ajánlatot tett az óvodai villamos energiára a 2015-2016. évekre. Tekintettel arra, hogy az ajánlat 
jó, eddig is megbízható volt a szolgáltató és jóval kedvezőbb az ajánlat, mint más szolgáltatóé, javasolja az 
ajánlat elfogadását és a szerződést megkötését. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Óvodai villamos energia szerződés megkötése  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az MVM Partner Zrt. 
ajánlatát a Vámosszabadi Vackor Óvoda teljes ellátás alapú villamos energia adásvételére a 2015. 01. 01. – 
2016. 12. 31. közötti időszakra és azt elfogadja.   
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert és Kukorelli Eszter óvodavezetőt, hogy a 
villamos energia vásárlása kössenek szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írják alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester és Kukorelli Eszter óvodavezető 
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: 
 
130/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Óvodai villamos energia szerződés megkötése  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az MVM Partner Zrt. 
ajánlatát a Vámosszabadi Vackor Óvoda teljes ellátás alapú villamos energia adásvételére a 2015. 01. 01. – 
2016. 12. 31. közötti időszakra és azt elfogadja.   
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert és Kukorelli Eszter óvodavezetőt, hogy a 
villamos energia vásárlása kössenek szerződést és azt a Képviselő-testület nevében írják alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester és Kukorelli Eszter óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont: Segítségnyújtás a Győri Speciális Mentőknek  

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Győri Speciális Mentők támogatást kértek a kutatásokhoz 
szükséges mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez. Javasolja, hogy ezt támogassák, mert ezzel segítik az 
elkóborolt gyerekek, idősek, betegek, az árvízek, pusztító viharok vagy más  természeti katasztrófák és 
épületomlás miatt romok alá rekedt gyerekek, felnőttek mentését. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Győri Speciális Mentők támogatása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000,-Ft támogatást nyújt a 

Győri Speciális Mentőknek 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 
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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: 
 
131/2014. (VII. 31.) önkormányzati határozat 
Győri Speciális Mentők támogatása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000,-Ft támogatást nyújt a 

Győri Speciális Mentőknek 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  
 

  

13. napirendi pont: Egyebek  

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az óvodavezető jelezte, hogy egy óvónői és egy dajkai állást 
meg kell hirdetni, mert a két munkatárs is gyermeket vár. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester jelezte, hogy a Kis utcát ki kell táblázni. 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 19.55 órakor berekesztette.  
 

 

Kmf. 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
Kukorelli Norbert                       
  alpolgármester  


