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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. augusztus 15-én (pénteken) 18.15 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.15-től 19.38-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: 
Kukorelli Eszter óvodavezető 
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, és javasolta, hogy 
az óvodát érintő napirenddel kezdjék. Javasolta napirendre venni továbbá 7. napirendi pontként a Kis utca 
felújításához kapcsolódó pótmunkákat, 8. és 9. napirendi pontként a Kormányhivatal törvényességi 
felhívását, 10. napirendi pontként az Önkormányzat működésére érkezett javaslatot, 11. napirendi 
pontként a Horgászegyesület részére átadandó pénzeszköz meghatározását és 12. napirendi pontként az 
Egyebeket. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a Vámosszabadi Vackor Óvoda alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória 
jegyző 
2. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
3. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
4. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
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5. Javaslat közterület használati szerződés megkötésére a Sári Csárda (Dunakiliti) reklámtáblájának 
elhelyezésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
6. Javaslat megbízás adására a közvilágítás korszerűsítési pályázathoz szükséges műszaki felmérés 
elvégzésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
7. Döntés a Kis utca felújítás pótmunkáiról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
10. Az Önkormányzat működésére érkezett javaslat megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
11. Döntés a Horgászegyesület részére a Halfesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatásról; Előadó: 
Réti Csaba polgármester 
12. 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: 
 
133/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Javaslat a Vámosszabadi Vackor Óvoda alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma Viktória 
jegyző 
2. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
3. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
4. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
5. Javaslat közterület használati szerződés megkötésére a Sári Csárda (Dunakiliti) reklámtáblájának 
elhelyezésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
6. Javaslat megbízás adására a közvilágítás korszerűsítési pályázathoz szükséges műszaki felmérés 
elvégzésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
7. Döntés a Kis utca felújítás pótmunkáiról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
10. Az Önkormányzat működésére érkezett javaslat megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
11. Döntés a Horgászegyesület részére a Halfesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatásról; Előadó: 
Réti Csaba polgármester 
12. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 

 

1. napirendi pont: Javaslat a Vámosszabadi Vackor Óvoda alapító okiratának módosítására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az alapító okirat utoljára 2012-ben 
lett módosítva, azóta több jogszabályváltozás történt, ami indokolja a felülvizsgálatot és a módosítást.  
 
Réti Csaba polgármester megkérdezte az óvodavezetőt, egyetért-e a tervezett módosítással. 
 
Kukorelli Eszter óvodavezető elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, a módosítást 
elfogadja. 
 
Ezt követően 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: 
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134/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
A Vámosszabadi Vackor Óvoda alapító okiratának módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vámosszabadi Vackor Óvoda 
alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
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: 
 
135/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
A Vámosszabadi Vackor Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratáról 
1.) Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vámosszabadi Vackor Óvoda 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát egyidejűleg a 121/2012. (XII. 16.) számú határozattal 
elfogadott alapító okirat hatályát veszti (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2.) A Képviselő-testület utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Rét Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. napirendi pont: Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény szerint felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa 
meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 
házszám-megállapítás szabályait. Ismertette a rendelet-tervezetet. Várja a hozzászólásokat. 
 
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 7/2014. (VIII. 16.) önkormányzati  

rendelete a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályainak rendjéről 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3. napirendi pont: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

módosítására 

 

 Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az alapító okirat 2013-ban lett 
kiadva, azóta több jogszabályváltozás történt, ami indokolja a felülvizsgálatot és a módosítást. Várja a 
hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat 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: 
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136/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratának módosítását (alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
Ezt követően 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: 
 
137/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratáról 
1.) Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát egyidejűleg a 60/2013. (III. 1.) számú 
határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti (az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
2.) A Képviselő-testület utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy az alapító okiratot küldje meg Magyar 
Államkincstár Államháztartási Irodájához. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

 Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a Választási eljárásról szóló törvény értelmében a választást 
megelőzően, a szavazás napját megelőző 42. napig, azaz augusztus 31-ig meg kell választani a helyi 
választási bizottság tagjait, akiknek a személyére a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot. Javasolja, 
hogy a Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának válassza meg, Takács-Babos Juditot, 
Czeglédiné Vidák Piroskát, Őrsiné Bocskai Tímeát, Kónyiné Kozma Ildikót, Fehér Sándort, póttagnak 
Simon Renátát és Bellovicz Imrénét. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a jelöltekkel az előzetes egyeztetés megtörtént. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosszabadi Község Helyi Választási 
Bizottságának tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Tagok: 

 Takács Babos Judit 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 26. 

 Czeglédiné Vidák Piroska 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 59. 

 Kónyiné Kozma Ildikó 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 29. 

 Őrsiné Bocskai Tímea 9061 Vámosszabadi, Kertész u. 11/A. 

 Fehér Sándor 9061 Vámosszabadi, Bajcsy-Zs. u. 25. 
Póttagok: 

 Simon Renáta 9061 Vámosszabadi, Kossuth L. u. 49. 

 Bellovicz Imréné 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 52.  
 
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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138/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosszabadi Község Helyi Választási 
Bizottságának tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
Tagok: 

 Takács Babos Judit 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 26. 

 Czeglédiné Vidák Piroska 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 59. 

 Kónyiné Kozma Ildikó 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 29. 

 Őrsiné Bocskai Tímea 9061 Vámosszabadi, Kertész u. 11/A. 

 Fehér Sándor 9061 Vámosszabadi, Bajcsy-Zs. u. 25. 
Póttagok: 

 Simon Renáta 9061 Vámosszabadi, Kossuth L. u. 49. 

 Bellovicz Imréné 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 52.  
 

5. napirendi pont: Javaslat közterület használati szerződés megkötésére a Sári Csárda 

(Dunakiliti) reklámtáblájának elhelyezésére 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Sári Csárda korábban is támogatta a községi rendezvényeket, 
akként, hogy a résztvevőknek étkezési jegyet ajánlottak fel. Ezt az idei évben is fenntartják, és közterület 
használati díjat fizetnek azért, hogy a hirdetőtáblájukat kihelyezhessék a faluban, a 14-es főút mellett. 
Véleménye szerint a reklámozónak kell a főút melletti kihelyezéshez a közútkezelőtől engedélyt kell kérni. 
Várja a hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Közterület használati engedélyről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 1. napjától 2014. december 31. 
napjáig közterület használati engedélyt ad az Euro-Óvár Sped Kft-nek, hogy a Sári Csárdát hirdető, 
mozgatható reklámfelületét közterületre kihelyezze, azzal, hogy a kihelyezést biztosító további engedélyek 
beszerzése a kérelmező kötelezettsége.  
2. A közterület-használati díj mértékét a Képviselő-testület 5.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a közterület-használati engedélyt foglalja 
alakszerű határozatba és közölje a kérelmezővel.  
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: 
 
139/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Közterület használati engedélyről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 1. napjától 2014. december 31. 
napjáig közterület használati engedélyt ad az Euro-Óvár Sped Kft-nek, hogy a Sári Csárdát hirdető, 
mozgatható reklámfelületét közterületre kihelyezze, azzal, hogy a kihelyezést biztosító további engedélyek 
beszerzése a kérelmező kötelezettsége.  
2. A közterület-használati díj mértékét a Képviselő-testület 5.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a közterület-használati engedélyt foglalja 
alakszerű határozatba és közölje a kérelmezővel.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: Javaslat megbízás adására a közvilágítás korszerűsítési  
pályázathoz szükséges műszaki felmérés elvégzésére 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az előző ülésen megbízást kapott tervezési ajánlatok 
bekérésére, amit a közvilágítás korszerűsítési pályázathoz kell beadni. Tárgyalt több céggel is, az E.onnal, 
EH-szerrel, akiktől azt a tájékoztatást kapta, hogy ezzel nem foglalkoznak, mert nem ők végzik a 
karbantartást. Egyedül a Vill-Korr Kft. maradt, akik ezt vállalták, ezért nekik küldött ajánlatkérő levelet, és 
az ügyvezetővel tárgyalt. A Vill-Korr Kft. 160.000,-Ft+áfa összegért vállalná el a feladatot. Ez a műszaki 
dokumentum szükséges a pályázat benyújtásához. Az már biztos, hogy a pályázat beadására meghirdetett 
augusztus 25-26-i dátum csúszni fog. Fénymérést tanúsító jegyzőkönyvet is csináltatni kellene, ez 
tapasztalat szerint 25.000,-Ft/utca költséget jelent, és úgy hallotta, hogy ez a pályázatban plusz pontot 
jelenthet. Ezt rettentő soknak tartja, és azt sem lehet biztosan tudni, hogy ha ez nincs meg, akkor az 
pontveszteséget jelent-e. Erre egyébként a Vill-Korrtól nem kért árajánlatot. Várja a hozzászólásokat. 
 
dr. Torma Viktória jegyző jelezte, hogy a pályázatírásra még nincs szerződésük.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy amint megjelenik a pályázati kiírás, akkor tudnak csak 
szerződést kötni.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Megbízás adása közvilágítás korszerűsítési pályázathoz szükséges műszaki felmérés elvégzésére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Vill-Korr Hungária Kft. 
160.000,-Ft+áfa összegű ajánlatát a közvilágítás korszerűsítési pályázathoz szükséges műszaki 
dokumentáció elkészítésére és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a munka megrendelésére. 
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: 
 
140/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Megbízás adása közvilágítás korszerűsítési pályázathoz szükséges műszaki felmérés elvégzésére 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Vill-Korr Hungária Kft. 
160.000,-Ft+áfa összegű ajánlatát a közvilágítás korszerűsítési pályázathoz szükséges műszaki 
dokumentáció elkészítésére és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a munka megrendelésére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester javasolta, hogy kérjenek támogató levelet a Belügyminiszter úrtól a pályázat 
benyújtására. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Támogató levél kérése közvilágítás korszerűsítési pályázathoz 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közvilágítás 
korszerűsítésére pályázatot kíván benyújtani és ehhez a Belügyminiszter Úr támogatását kéri. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy amint aktuálissá válik, kérjen a 
Belügyminiszter Úrtól a pályázat benyújtásához támogató nyilatkozatot. 



7 

 

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: 
 
141/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy közvilágítás 
korszerűsítésére pályázatot kíván benyújtani és ehhez a Belügyminiszter Úr támogatását kéri. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy amint aktuálissá válik, kérjen a 
Belügyminiszter Úrtól a pályázat benyújtásához támogató nyilatkozatot. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 

7. napirendi pont: Döntés a Kis utca felújítás pótmunkáiról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Kis utcában a kivitelezés során derült ki, hogy eredetileg nem 
tervezett munkák várhatóak, és a tervezett felújítástól el kell térni. Burkolat szélesítés vált szükségessé az 
utca templom felőli végén és a kijárhatóság miatt két kapubejárót kellett aszfaltozni. A Képviselő-testület 
tudtával a pótmunkákra ajánlatot kért a kivitelezőtől, melynek összege bruttó 578.015,-Ft. Javasolja ennek 
elfogadását, ugyanis a pótmunkák elvégzése nélkül az utca felújítása nem lett volna teljesen megfelelő. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Kis utca felújításhoz kapcsolódó pótmunkák elfogadása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a Kis utca 
felújításhoz kapcsolódó pótmunkákra vonatkozó, bruttó 578.015,-Ft összegű vállalkozási szerződést a 
kivitelező Lang-Szolg Kft-vel.  
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: 
 
142/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Kis utca felújításhoz kapcsolódó pótmunkák elfogadása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a Kis utca 
felújításhoz kapcsolódó pótmunkákra vonatkozó, bruttó 578.015,-Ft összegű vállalkozási szerződést a 
kivitelező Lang-Szolg Kft-vel.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester 18.48 órakor szünetet rendelt el a következő napirendi pont tárgyalása 
előtt. 
 
Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület ülését a szünetet követően 19.05 órakor megnyitotta 
és a 8. napirendi pont tárgyalását rendelte el. 
 

8. napirendi pont: A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívást tett, mert a 
polgármester Képviselő-testületi döntés nélkül kezdeményezett az Önkormányzat jó hírnevének 
megsértése miatt polgári peres eljárást és adott ügyvédi megbízást. Javasolja, hogy fogadják el a 
törvényességi felhívást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

törvényességi felhívás megtárgyalásáról és elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/1123-1/2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal 
egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
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: 
 
143/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 

törvényességi felhívás megtárgyalásáról és elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/1123-1/2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal 
egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
Réti Csaba polgármester javasolta, hogy az Önkormányzat jó hírnevének megsértése ügyében indított 
polgári peres eljárást és dr. Németh Soma ügyvédnek adott meghatalmazást hagyja jóvá a Képviselő-
testület. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Az Önkormányzat jó hírnevének megsértése miatt indított polgári peres eljárásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Réti Csaba polgármester által az 
Önkormányzat jó hírnevének megsértése miatt kezdeményezett polgári peres eljárást és a jogi 
képviselőnek adott meghatalmazást, egyúttal megbízást ad dr. Németh Soma ügyvédnek, hogy az 
Önkormányzat személyhez fűződő jogának megsértése miatt indított perben az Önkormányzat 
képviseletében eljárjon. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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: 
 
144/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Az Önkormányzat jó hírnevének megsértése miatt indított polgári peres eljárásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Réti Csaba polgármester által az 
Önkormányzat jó hírnevének megsértése miatt kezdeményezett polgári peres eljárást és a jogi 
képviselőnek adott meghatalmazást, egyúttal megbízást ad dr. Németh Soma ügyvédnek, hogy az 
Önkormányzat személyhez fűződő jogának megsértése miatt indított perben az Önkormányzat 
képviseletében eljárjon. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

9. napirendi pont: A Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívást tett, mert a 97/2014. 
(V. 29.) határozattal, a szavazati arány ellenére elutasították egy helyi lakos hozzászólási jogát és az érintett 
képviselő nem jelezte személyes érintettségét. Javasolja, hogy fogadják el a törvényességi felhívást. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

törvényességi felhívás megtárgyalásáról és elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/1122-1/2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal 
egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
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: 
 
145/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 

törvényességi felhívás megtárgyalásáról és elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/1122-1/2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és azzal 
egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
Réti Csaba polgármester javasolta, hogy a jogszabálysértő döntést úgy korrigálják, hogy egy következő 
testületi ülésre hívják meg az érintett helyi lakost név szerinti meghívóval, írásban. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

A 97/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat felülvizsgálata 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 97/2014. (V. 29.) 
önkormányzati határozat meghozatala során elkövetett jogszabálysértést akként orvosolja, hogy az 
érintettet egy következő testületi ülésre névre szóló meghívóval meghívja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a meghívó kiküldéséről és az ügy napirendre 
vételéről gondoskodjon. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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: 
 
146/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
A 97/2014. (V. 29.) önkormányzati határozat felülvizsgálata 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 97/2014. (V. 29.) 
önkormányzati határozat meghozatala során elkövetett jogszabálysértést akként orvosolja, hogy az 
érintettet egy következő testületi ülésre névre szóló meghívóval meghívja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a meghívó kiküldéséről és az ügy napirendre 
vételéről gondoskodjon. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 

 

10. napirendi pont: Az Önkormányzat működésére érkezett javaslat megtárgyalása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Kormányhivatal az Önkormányzat működésére javaslatot 
tett, hogy a Képviselő-testület utasítsa polgármester arra, hogy az üléseket az SzMSz szerint hívja össze, 
továbbá amennyiben a honlapon az alpolgármester a polgármester munkájának segítése vagy helyettesítése 
körében közleményeket helyez el, akkor tűntesse fel, hogy az önkormányzat nevében és a polgármester 
megbízásából jár el. Továbbá a Képviselő-testület tárgyaljon a honlapszerkesztői jogosultságról, mert a 
korábbi két szerkesztő nem dolgozik az Önkormányzatnál. Javasolja, hogy fogadják el a javaslatot. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Önkormányzat működésére érkezett javaslat elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/1124-1/2014. számú javaslatában foglaltakat és azzal egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
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: 
 
147/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 

Önkormányzat működésére érkezett javaslat elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal GYB-04/1124-1/2014. számú javaslatában foglaltakat és azzal egyetért. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Képviselő-testület ülésének összehívására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy a 
jövőben az SzMSz szerint járjon el az ülések összehívása során. 
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szervezetére és működésére vonatkozó rendeletet módosítja 
akként, hogy a Képviselő-testületi ülés 8 órán belüli időpontra is összehívható legyen.  
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendelet módosítást készítse elő és azt 
terjessze a Képviselő-testület ülésére. 
Felelős: 1. pont esetében Réti Csaba polgármester, 3. pont esetében: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 1. pont esetében folyamatos, 3. pont esetében: 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: 
 
148/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Képviselő-testület ülésének összehívására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy a 
jövőben az SzMSz szerint járjon el az ülések összehívása során. 
2. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szervezetére és működésére vonatkozó rendeletet módosítja 
akként, hogy a Képviselő-testületi ülés 8 órán belüli időpontra is összehívható legyen.  
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a rendelet módosítást készítse elő és azt 
terjessze a Képviselő-testület ülésére. 
Felelős: 1. pont esetében Réti Csaba polgármester, 3. pont esetében: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 1. pont esetében folyamatos, 3. pont esetében: 2014. szeptember 30. 
 
Réti Csaba polgármester javasolja, hogy a holnapszerkesztési feladatok ellátásra adjanak megbízást 
Kukorelli Norbert alpolgármesternek és Feketéné Vitéz Gabriella művelődésszervező-könyvtárosnak. 
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Kukorelli Norbert alpolgármester bejelentette személyes érintettségét. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a honlapszerkesztésre 
adandó megbízás során nem zárja ki a szavazásból Kukorelli Norbert alpolgármestert. 
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: 
 
149/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a honlapszerkesztésre 
adandó megbízás során nem zárja ki a szavazásból Kukorelli Norbert alpolgármestert. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Honlap szerkesztői jogosultságról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
www.vamosszabadi.hu honlap szerkesztésére Kukorelli Norbertet és Feketéné Vitéz Gabriellát jogosítja 
fel és részükre biztosít hozzáférést. A szerkesztők további személyek részére jogosultságot nem 
biztosíthatnak. 
Felelős: hozzáférés biztosítására: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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: 
 
150/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Honlap szerkesztői jogosultságról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
www.vamosszabadi.hu honlap szerkesztésére Kukorelli Norbertet és Feketéné Vitéz Gabriellát jogosítja 
fel és részükre biztosít hozzáférést. A szerkesztők további személyek részére jogosultságot nem 
biztosíthatnak. 
Felelős: hozzáférés biztosítására: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Réti Csaba polgármester javasolja, hogy a jövőben a honlapon cikket elhelyezni úgy lehessen, hogy 
legyen feltűntetve, hogy az önkormányzat nevében és a polgármester megbízásából. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy a cikk szerzője is tűntesse fel a nevét. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Honlapon megjelenő hírek formátumáról 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy 
amennyiben a honlapon az alpolgármester a polgármester munkájának segítése vagy helyettesítése körében 
közleményeket helyez el, akkor tűntesse fel, hogy az önkormányzat nevében és a polgármester 
megbízásából jár el, továbbá a cikk szerzője köteles legyen a nevét is feltűntetni. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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: 
 
151/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Honlapon megjelenő hírek formátumáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy 
amennyiben a honlapon az alpolgármester a polgármester munkájának segítése vagy helyettesítése körében 
közleményeket helyez el, akkor tűntesse fel, hogy az önkormányzat nevében és a polgármester 
megbízásából jár el, továbbá a cikk szerzője köteles legyen a nevét is feltűntetni. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Hordós Tamás helyi lakos szót kért. 
 
Réti Csaba polgármester 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 0 fő igen szavazatával, 4 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Határozati javaslat elutasítása 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 
 
Lizákné Vajda Lívia helyi lakos kért szót. 
 
Határozati javaslat 
Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Lizákné Vajda Lívia 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: 
 
153/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozat 
Hozzászólási jog biztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 perc időkeretben a napirendhez történő 
hozzászólási jogot biztosít Lizákné Vajda Lívia helyi lakosnak. 
 
Réti Csaba polgármester megadja a szót Lizákné Vajda Líviának. 
 
Lizákné Vajda Lívia helyi lakos javaslatot tesz arra, hogy a falu honlapján ne legyen olvasható személyes 
sértődöttség viszontválasza, mert ez nem ide való. Vonatkoztassanak el ettől, mert a falu honlapján azt 
szeretné olvasni, hogy milyen döntések születtek, milyen tervek, programok vannak. Másrészt ez egyoldalú 
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csatorna, mert arra nem lehet válaszolni. A honlapnak véleménye szerint nem erről kell szólni, az ilyen 
válaszoknak van más fóruma is. 
 
Réti Csaba polgármester megköszönte az észrevételt, erről a testület tagjai beszélni fognak. 
 

11. napirendi pont: Döntés a Horgászegyesület részére a Halfesztivál megrendezéséhez 

nyújtandó támogatásról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az előző ülésen döntés született arról, hogy az Önkormányzat 
80 ezer forinttal támogatja a Horgászegyesület által megrendezésére kerülő Halfesztivált. Akkor elhangzott 
az is, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy tudnak-e további forrást biztosítani a rendezvényre. 
Megjegyzi, hogy sok-sok éves rendezvényszervezési hagyománnyal szakítva, az Egyesület az eddigi 
előkészítő megbeszélésekről kihagyta az Önkormányzatot, amit sérelmez. Ennek ellenére minden tárgyi 
feltételt az Önkormányzat a munkatársai révén biztosít fog, a sátor és egyéb felszerelési tárgy a helyén lesz. 
Ha még felmerül bármi kérés, akkor kéri, hogy ezt a Horgászegyesület jelezze. Javasolja, hogy a korábban 
megítélt 80.000,-Ft támogatás mellé adjanak további 100.000,-Ft támogatást a Horgászegyesületnek. 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 
második ütemben 100.000,-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 3 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
154/2014. (VIII. 15.) 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 
második ütemben 100.000,-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. 
 

12. napirendi pont: Egyebek 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a meghívóban nem szerepelt a két ülés között történtekről 
szóló beszámoló és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló. Elmondja, hogy ennek az az oka, 
hogy rövid határidő telt el az előző ülés óta és teljes szabadságolás van, ilyenkor nincsenek programok, 
illetve lejárt határidejű határozat sem volt. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint önálló napirend keretében már tárgyaltak a Vill-Korr Kft. ajánlatáról, 
velük folytatott megbeszélését az előző ülés óta a polgármester úr. Ezt mondja el a polgármester úr, mint 
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két ülés között történtekről szóló polgármesteri beszámolót, mert az Önkormányzat állandóan ki van téve 
a támadásnak. 
 
Réti Csaba polgármester megköszönte a képviselői jótanácsot. Hozzátette, hogy ma Szlovákiában Ekecs 
községben volt a kerékpárút elkészült szakaszainak ünnepélyes átadása. A helyi polgármester kérésre ott 
elmondhatta, mint magyar partner, a kerékpárút építés tapasztalatait. Az utána lévő kötetlen beszélgetésen 
mindenki egyetértett abban, hogy a határon átnyúló projekteket folytatni kell. A Vízügyi Igazgatóságtól 
augusztus 31-én kapják vissza a munkaterületet. Elmondta továbbá, hogy Kórustalálkozó várható 
költségeit áttekintették, és annak megrendezése előre láthatólag 80 ezer, de maximum 100 ezer forintba 
fog kerülni.  
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 19.38 órakor berekesztette.  
 

 

Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
Alasztics Ervin                        
      képviselő  


