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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. szeptember 25-én (csütörtök) 18.05 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.05-tól 21.49-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: 
Simon Renáta családgondozó 
Csuka János helyi lakos 
6 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. Javasolja napirendre venni a 11. napirendi pontként a Vámosszabadi, 14-es útról 
leágazó önkormányzati út első szakaszának felújítását, 12. napirendi pontként fűnyíró traktor 
megvásárlását, 13. napirendi pontként a Vackor Óvoda alapító okiratának módosítását, 14. napirendi 
pontként a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását,  15. napirendi 
pontként az elkészült Mindszenty József emlékpark elszámolásának elfogadását és 16. napirendi pontként 
az elkészült kerékpárútszakasz, tehát a Matlák-átjáró és a Duna utca belterületi szakasza, azaz a községnév 
tábla közötti, un. „öreg országút” murvás karbantartását azért, hogy járhatóvá tegyék a kerékpárosok 
számára a következő őszi időszakban is, mint kijelölt kerékpárutat. Ezt követően ismertette a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat. 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. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
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4. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
5. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. első félévének gazdálkodásáról; Előadó: Réti 
Csaba polgármester 
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról; Előadó: Réti 
Csaba polgármester 
7. Javaslat a Polgárőr Egyesülettel kötött szerződés módosítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. Döntés a közvilágítás korszerűsítési pályázat benyújtási feltételeinek biztosításáról a pályázati kiírásnak 
megfelelően; Előadó: Réti Csaba polgármester  
9. Döntés a Vámosszabadi Sportegyesület kérelméről, mezvásárlás támogatásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
10. Csuka János helyi lakos beadványának megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
11. Vámosszabadi, 14-es főútról leágazó önkormányzati út első szakaszának felújítása; Előadó: Réti 
Csaba polgármester 
12. Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
13. Javaslat a Vámosszabadi Vackor Óvoda alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző 
14. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
15. Mindszenty József emlékpark létesítésével kapcsolatos elszámolás elfogadása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
16. Döntés a „régi országút” murvás javításáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
17. 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: 
 
166/2014. (IX. 25.) 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. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatára; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
4. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
5. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. első félévének gazdálkodásáról; Előadó: Réti 
Csaba polgármester 
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról; Előadó: Réti 
Csaba polgármester 
7. Javaslat a Polgárőr Egyesülettel kötött szerződés módosítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. Döntés a közvilágítás korszerűsítési pályázat benyújtási feltételeinek biztosításáról a pályázati kiírásnak 
megfelelően; Előadó: Réti Csaba polgármester  
9. Döntés a Vámosszabadi Sportegyesület kérelméről, mezvásárlás támogatásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
10. Csuka János helyi lakos beadványának megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester 
11. Vámosszabadi, 14-es főútról leágazó önkormányzati út első szakaszának felújítása; Előadó: Réti 
Csaba polgármester 
12. Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
13. Javaslat a Vámosszabadi Vackor Óvoda alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. Torma 
Viktória jegyző 
14. Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
15. Mindszenty József emlékpark létesítésével kapcsolatos elszámolás elfogadása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
16. Döntés a „régi országút” murvás javításáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
17. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
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1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy augusztus 15-én volt rendes testületi ülés, ezt követően 
augusztus 30-án rendkívüli ülés. Augusztus 19-én az előző hét viharos időjárása után kijöttek a tűzoltók a 
játszótérre a Széchenyi utcába, és megállapították, hogy a fákhoz nem férnek hozzá. Van egy villám által 
hasított fa, ami súlyosan sérült, és még egy, ami még kevésbé sérült. 20-25 m magas, túlnőtt nyárfákról van 
szó, amik a környezetet veszélyeztetik. Erre a tűzoltóknak se eszközük, se emberük nincs. Ezt követően a 
tűzoltók által ajánlott specialisták jártak itt. Augusztus 24-én került sor a Mindszenty-emlékpark átadására, 
augusztus 25-én a Magyar Közút által tartott fórum előtti utolsó egyeztetésen vett részt, azért, hogy 
minden kérdésre választ tudjanak adni. Augusztus 25., 26., 27-én 4 szakértővel volt a játszótéren és kért 
árajánlatot tőlük a veszély elhárításra. A tűzoltóparancsnok szerint közvetlen életveszélyt nem jelent, de 
javasolta, hogy szalagozzák le, kerítsék körbe a területet. Volt olyan alpinista, aki megriadt a dologtól, végül 
két olyan ajánlat jött, ami részletes szakmaisággal alátámasztott, de ezeket a következő testületnek javasolja 
tárgyalni, ugyanis teljes felújítást javasolnak, nem csak a két villám sújtotta fát, hanem a többit is ki kell 
vágni. Azt javasolják, hogy szedjék fel a játékokat és a kerítést is. Ez utóbbi amúgy is teljes felújításra 
szorulna. A két árajánlat 8-900 ezer forint körül mozog, azzal, hogy a fát nem viszik el, hanem azt az 
Önkormányzat szociális célra felhasználhatja. Ezt az átadandó ügyek között fogja szerepeltetni az új 
polgármesternek. Azt javasolja, hogy a végső döntést is úgy hozzák meg, hogy az ott élőket is bevonják és 
egy fórum keretében szakember adjon megfelelő tájékoztatást részükre. Augusztus 28-án viharkár és 
rongálás miatt bejáráson volt a Patent Security munkatársával ugyanezen a területen, mert a játszótérnél 
lévő kamera és lámpa a kisülés miatt kárt szenvedett, amit majd a biztosítóval megtéríttetnek. A másik 
káresemény, hogy egy teherautó a „Szabadi” temetőnél, a Rét utca első szakaszán leszakította a kábelt és 
letörte a Matáv oszlopot. Az itt lévő kamera és lámpa is sérült. Augusztus 29-én Kisbajcson a közös iskolai 
évnyitón vett részt, és képviselte az Önkormányzatot. Augusztus 30-án rendkívüli ülés volt, szeptember 3-
án Kisbajcson polgármesteri egyeztetésen vett részt és ugyanezen a napon a választási bizottság tagjainak 
eskütétele is megtörtént. Szeptember 4-én a Magyar Közút egyeztető fórumot tartott és bemutatta a 
terveket, szeptember 5-én a Katasztrófavédelem tartott polgári védelmi felkészítést. Szeptember 10-én a 
Tűzoltóságon volt egyeztetés polgármesternek, mert Győrnek elkészült a befogadási terve. Ugyanezen a 
napon együttes ülés volt Kisbajcson. Itt szó volt a rendőr szolgálati lakás felújításáról is, ami nagyon rossz 
műszaki állapotban van. A lakás kifűthetetlen, mert rosszak a nyílászárók, ezért első lépésként úgy 
döntöttek, hogy a nyílászáró csere történjen meg, a Vámosszabadira eső rész kb. 400 ezer forint lesz. 12-én 
kerékpárút kooperációt tartottak. Szeptember 15-én az E.on területgazdával komplett bejárást tartott a 
kérdéses helyzetekről, úgymint oszlopkérdés, faluközponti oszlopról egyeztetés. Ez a Matávot már nem 
érdekli, mert ott megszüntették a telefonfülkét, a Matáv szerint oda vihetik az oszlopot, ahova akarják, 
nem fogják keresni. Ez az oszlop fogja szolgálni a lámpát és a kamerát is. Szeptember 23-án a 
közjegyzőnél, a kerékpárút projektre megtörtént a jelzálogjog bejegyzés, nem tárgyra vagy önkormányzati 
ingatlanra, hanem az a lényege, hogy ha a Váti, ami igazolja a számlát és a teljesítést, mégsem fizeti ki a 20 
milliót, akkor azt az Önkormányzatnak kell visszafizetni a bank részére. A jelzálog alapítás olyan helyzetet 
teremtett, hogy a MOKK nyilvántartásba vette az Önkormányzatot, mint partnert. Szeptember 23-án 
Kistérségi pénzügyi bizottsági ülés és tanácsülés volt. Részben tisztázódott, hogy a kilépett települések 
hogyan részesülnek a vagyonból és milyen mérleg alakult ki az egyes településeknél. Jelenleg 21 tagú a 
Győri Kistérségi Társulás. Ma Nagybajcson volt a napelemes pályázatok átadási ünnepségén, amit a 
Községházán, Sporttelepen, Óvodán és a Művelődési Házon valósítottak meg, 11-12 millió forintos 
beruházás keretében. Tegnap jött meg a hivatalos értesítés a Szent Mihály-napi tűz, „Itthon vagy! – 
Magyarország, szeretlek!” pályázat támogatásáról. Várja a hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, 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. 
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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: 
 
167/2014. (IX. 25.) 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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.   
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
168/2014. (IX. 25.) 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: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 

felülvizsgálatára 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a gyakorlati 
tapasztalatok indokolták a módosítást, illetve az előző ülésen hozott 148/2014. (VIII. 15.) önkormányzati 
határozat, másrészt az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások. Pontosításra kerültek az ülés 
összehívásának és a meghívó kiküldésének a szabályai, a lakosság tájékoztatása az ülés időpontjáról 
Tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvet elektronikus úton kell megküldeni a Kormányhivatalhoz, ezért a 
jegyzőkönyv 1 példányban készül, továbbá a 3. számú függelékben átvezetésre kerültek a kormányzati 
funkciók. Véleménye szerint a tervezett módosítás a Képviselő-testület működéséhez szükséges. 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 9/2014. (X. 3.) önkormányzati 
rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Alasztics Ervin képviselő javasolta, hogy a költségvetés módosítása előtt tárgyalják meg a 12. napirendi 
pontot. 
 
Réti Csaba polgármester a napirend megtárgyalását felfüggeszti és az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Napirendi pontok tárgyalási sorrendjének módosításáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az elfogadott napirendi 
pontok tárgyalási sorrendjén változtat, a 12. napirendi pontot megtárgyalja és döntést hoz a 4. napirendi 
pontot megelőzően. 
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: 
 
169/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

Napirendi pontok tárgyalási sorrendjének módosításáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az elfogadott napirendi 
pontok tárgyalási sorrendjén változtat, a 12. napirendi pontot megtárgyalja és döntést hoz a 4. napirendi 
pontot megelőzően. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal  
 

12. napirendi pont: Döntés fűnyíró traktor beszerzéséről 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a régi traktor állandóan javításra szorult, a közterületek 
karbantartását már nem lehetett megoldani, mert állandóan javítani, pótolni kellett az alkatrészeket. Mivel 
két kaszaháza van, ezért jobban alkalmas az egyenletlen felületek nyírására, ez az előnye a régi traktorhoz 
képest. Korábban, a Képviselő-testületet e-mailben tájékoztatva, a testület tudtával és beleegyezésével 
ajánlatokat kért az új fűnyíró traktor beszerzéséhez. Ennek költsége 765.085,-Ft volt és a karbantartók 
remekül tudnak vele dolgozni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

MC Culloch fűnyíró traktor beszerzése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község 
zöldterületeinek kezelése érdekében engedélyezi az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartaléka 
terhére fűnyíró traktor beszerzését 765.085,-Ft összegben. 
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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170/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
MC Culloch fűnyíró traktor beszerzése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község 
zöldterületeinek kezelése érdekében engedélyezi az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartaléka 
terhére fűnyíró traktor beszerzését 765.085,-Ft összegben. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester a 4. napirendi pont tárgyalását újból megnyitja: 
 

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester várja a költségvetés módosításhoz a további észrevételeket.  
 
Tekintve, hogy további észrevétel, javaslat nem érkezett, 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 8/2014. (IX. 26.) önkormányzati 
rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

5. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. első félévének 

gazdálkodásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Kiemeli, hogy a teljesítések 
időarányosak.  
 
dr. Torma Viktória jegyző egy pályázati lehetőséget szeretne a Képviselő-testület figyelmébe ajánlani a 
működőképesség megőrzésére. A pályázatot szeptember 30-ig lehet beadni, javasolja, hogy hozzanak 
döntést ennek tárgyában, vegyék napirendre. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint vegyék önálló napirendre a javaslatot. 
 
Réti Csaba polgármester megkérdezte, hogy a féléves beszámolóhoz van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. 
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
171/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
A gazdálkodás első félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014. év 
első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta. 
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2. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrzámolyi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta. 
Felelős: Réti Csaba polgármester és dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester javasolta, hogy vegyék napirendre a rendkívüli támogatást igénylő pályázat 
megtárgyalását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Új napirendi pont felvételéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 166/2014. (IX. 25.) 
határozattal elfogadott napirendi pontokat módosítja és 17. napirendi pontként új napirendi pontot vesz 
fel, ezért az Egyebeket 18. napirendi pontként tárgyalja. 
17. Pályázat rendkívüli támogatásra; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
18. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
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: 
 
172/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
Új napirendi pont felvételéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 166/2014. (IX. 25.) 
határozattal elfogadott napirendi pontokat módosítja és 17. napirendi pontként új napirendi pontot vesz 
fel, ezért az Egyebeket 18. napirendi pontként tárgyalja. 
17. Pályázat rendkívüli támogatásra; Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
18. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. napirendi pont: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a korábbi években is csatlakoztak a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, ezzel segítve a diákokat. Javasolja, hogy ez az idei évben is így 
történjen. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja az Általános 
szerződési feltételeket. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a 
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben 
foglaltakat hajtsa végre. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 
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: 
 
173/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
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Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és elfogadja az Általános 
szerződési feltételeket. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot a 
Támogatáskezelő címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési feltételekben 
foglaltakat hajtsa végre. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 
 

7. napirendi pont: Javaslat a Polgárőr Egyesülettel kötött szerződés módosítására 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Polgárőrség 25 évre tartós használati jogot kapott a Polgárőr 
Irodára. A helyiségben nagyon kicsi a víz- és villamos energia fogyasztás, ezért az a javaslata, hogy ne 
tegyék bonyolulttá a Polgárőrség életét, hogy az utalásokkal kelljen bajlódniuk, ezért javasolja, hogy a 
szerződésben a rezsiköltség vállalása alól mentesítsék a Polgárőrséget és vállalja át az Önkormányzat ezt 
költséget, ami becslés szerint 5-6 ezer forint a víz és körülbelül a villany esetében is, tehát nem éri el az évi 
10 ezer forintot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Polgárőr Egyesülettel kötött szerződés használati szerződés módosítása  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítja a 
Polgárőr Egyesülettel a Polgárőr Iroda épületére 2013. október 31. napján kötött használati szerződést 
akként, hogy az ingatlan fenntartásával járó terheket a továbbiakban a tulajdonos Önkormányzat viseli. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a szerződés módosítására. 
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: 
 
174/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
Polgárőr Egyesülettel kötött szerződés használati szerződés módosítása  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítja a 
Polgárőr Egyesülettel a Polgárőr Iroda épületére 2013. október 31. napján kötött használati szerződést 
akként, hogy az ingatlan fenntartásával járó terheket a továbbiakban a tulajdonos Önkormányzat viseli. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a szerződés módosítására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
 

8. napirendi pont: Döntés a közvilágítás korszerűsítési pályázat benyújtási feltételeinek 

biztosításáról a pályázati kiírásnak megfelelően 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy hosszas előkészítés után kiírták a közvilágítás korszerűsítési 
pályázatot. Ezért korábban a Vill-Korr Kft. részére megbízást adtak, hogy készítse el a szükséges 
felmérést. A benyújtási határidő október 2-7. között lehetséges és a Belügyminiszterhez kell támogató 
levelet írni, amit el is küldött. A pályázathoz azonban egyéb műszaki mellékleteket is be kell adni, a 
megvilágítási terveket, a korszerűsítéssel érintett területen a világítási helyszíneket, a szabványok szerinti 
besorolást, világítástechnikai méretezést kell készíteni. A méretezési jegyzőkönyvet csatolni kell. A hálózati 
szolgáltató felé az igényt be kell jelenteni a korszerűsítésre, és tőlük hozzájárulást kell kérni. Feltételes 
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vállalkozási szerződéseket is kell kötni (audit, nyilvánosság, stb.). A Vill-Korr Kft. akkor tudja a műszaki 
dokumentációt megcsinálni, ha még ma megkapja a megbízást. A pályázatíró is várja a felkérést. Arról kell 
most dönteniük, hogy LED-es közvilágítása legyen-e Vámosszabadinak, vagy kínlódnak továbbá a rossz 
minőségű, illetve a kicserélt, de sokat fogyasztó világítótestekkel. Véleménye szerint be kell adni a 
pályázatot, a műszaki követelményeket pedig addig még össze tudják állítani. Javasolja, hogy fogadják el a 
Vill-Korr ajánlatát a műszaki dokumentáció elkészítésére. 5-500 millió forintig lehet pályázni, 100%-os 
támogatással. A beruházás összköltsége előzetes becslés szerint nettó 37.984.975,-Ft.  
 
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy a feltételes vállalkozási szerződés megkötése hogyan 
történne, hiszen a költség ismeretében ez közbeszerzés köteles beruházás. Véleménye szerint előzetes 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a feltételes vállalkozási szerződés megkötéséhez. Javasolja, hogy 
kérdezzék meg a pályázatírót most. 
  
Réti Csaba polgármester 19.15 órakor szünetet rendel el. 
 
Réti Csaba polgármester 19.39 órakor az ülést ismételten megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes és megállapítja, hogy a 8. napirendi pont tárgyalásával folytatják. Elmondta, hogy a 
napelemes pályázatnál nem volt előírás a feltételes vállalkozási szerződés, itt azonban plusz pontot jelent 
ennek megléte, azonban a vállalkozási szerződésnek előfeltétele a közbeszerzés. Az egyéb elemekre, úgy, 
mint nyilvánosság, audit lehet szerződést kötni három ajánlat alapján is, azok beszerzése megoldható. Az 
összes plusz pontot össze tudják gyűjteni, kivéve a feltételes vállalkozási szerződés meglétéért járó plusz 
pontot. A Goodwill Consulting Kft. pályázatírói díja 150 ezer Ft+áfa és nyertes pályázat esetén 5%+áfa a 
sikerdíja. A pályázatot még a 2007-2013-as ciklus maradványösszegéből, KEOP keretében írták ki. 
Javasolja, hogy szánjanak rá 450 ezer+áfa összeget és a Vill-Korr Kft-t bízzák meg a műszaki 
dokumentáció elkészítésére, továbbá kössenek szerződést a Goodwill Consulting Kft-vel a pályázatírásra 
és kérjenek három ajánlatot auditra, műszaki ellenőrzésre és a nyilvánosságra azért, hogy a feltételes 
szerződéseket meg lehessen kötni. Várja a hozzászólásokat.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra.  
 

Határozati javaslat 

Közvilágítás korszerűsítési pályázat benyújtása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát 
a KEOP-2014-5.5.0-K számú kiírásra a település közvilágításának korszerűsítése érdekében. 
2. A Képviselő-testület elfogadja a Goodwill Consulting Kft. ajánlatát a pályázatírásra és Vill-Korr Kft. 
ajánlatát a pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére.  
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy kössön szerződést a Goodwill Consulting 
Kft-vel pályázatírásra, és rendelje meg a Vill-Korr Kft-től a műszaki dokumentációt, valamint kérjen 
ajánlatot auditra, műszaki ellenőrzésre és a nyilvánosság biztosítására a pályázathoz szükséges feltételes 
szerződéskötések érdekében. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 7. 
 
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: 
 
175/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
Közvilágítás korszerűsítési pályázat benyújtása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát 
a KEOP-2014-5.5.0-K számú kiírásra a település közvilágításának korszerűsítése érdekében. 
2. A Képviselő-testület elfogadja a Goodwill Consulting Kft. ajánlatát a pályázatírásra és Vill-Korr Kft. 
ajánlatát a pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére.  
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy kössön szerződést a Goodwill Consulting 
Kft-vel pályázatírásra, és rendelje meg a Vill-Korr Kft-től a műszaki dokumentációt, valamint kérjen 
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ajánlatot auditra, műszaki ellenőrzésre és a nyilvánosság biztosítására a pályázathoz szükséges feltételes 
szerződéskötések érdekében. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 7. 
 

9. napirendi pont: Döntés a Vámosszabadi Sportegyesület kérelméről, mezvásárlás 

támogatásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Vámosszabadi Sportegyesület elnöke jelezte, hogy az 
utánpótlás nevelés és a nagyobb létszám miatt most már 4 csoportjuk van és a felnőtt csapatnál nincs elég 
mez, csak egy garnitúra van, ami alkalmas a pályára lépésre. Más támogatóktól szereznek pénzt mezekre a 
kisebb gyerekeknek, a felnőtt csapatot pedig az Önkormányzat támogassa ezzel. A vélemények a 
Sportegyesület tevékenységéről megoszlanak, hogy szabad-e még további támogatást adni az éves 
pénzeszközátadáson túl, hiszen más támogatást is kapnak, például a pálya nyírást, továbbá használják a 
falubuszt a rendszeresen, ezzel váltanak ki két személyautót, amikor vidékre utaznak, nem beszélve az 
öltöző takarításáról, amit szintén az önkormányzati közalkalmazottak végeznek. Korábban a takarítás 
költségét is az Egyesület gazdálkodta ki. Az a véleménye, hogy ezeket mérlegeljék, a döntést vállalja, de 
nehezen tesz javaslatot. Az vitathatatlan, hogy a kisgyermekek sportoltatása terén jelentős eredményt ért el 
a Sportegyesület. De mit tudna még tenni egy Sportegyesület, hogy a saját gazdálkodási kondícióit javítsa? 
Szerezzen támogatókat. De hiába nyertek tao-s támogatást, nagyon nehéz támogatókat szerezni. Várja a 
véleményeket. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester támogatja a Sportegyesületet. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint az, hogy jelenleg már négy csapat is van az egyesületben, Vámosszabadi 
Község Sportfejlesztési Koncepciójába illeszkedik, így támogatja a mezvásárlást. 
 
Méri Attila képviselő is támogatását fejezi ki. 
 
Réti Csaba polgármester csatlakozik a véleményekhez és elmondja, hogy csak normális mezben lehet a 
pályára lépni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Vámosszabadi Sportegyesület támogatásáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vámosszabadi 
Sportegyesület részére 100.000,-Ft pénzeszközt ad át az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásra kössön a 
Sportegyesülettel megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
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: 
 
176/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

Vámosszabadi Sportegyesület támogatásáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vámosszabadi 
Sportegyesület részére 100.000,-Ft pénzeszközt ad át az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásra kössön a 
Sportegyesülettel megállapodást és azt a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
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10. napirendi pont: Csuka János helyi lakos beadványának megtárgyalása 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy vissza kell menni az időben odáig, amikor Csuka János 
beadvánnyal fordult az Önkormányzathoz. 
 
Csuka János helyi lakos: panasszal, Csabikám. És 30 nap lett volna arra válaszolni. 
 
Réti Csaba polgármester ismertetni kívánja a beadványt. 
 
Csuka János helyi lakos megkéri, hogy korrektül adjon tájékoztatást, arról, hogy miért vannak itt. A 
falunapi eseményektől kezdve. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy május 28-án levelet írt Csuka János, melyben megszólította őt 
és az előző napok telefonbeszélgetései alapján szóbeli panaszt tett tettleges becsület sértés miatt. Kérte, 
hogy a szombati falunapon az alpolgármester úr és közte történt incidens (köpés) megtárgyalását a 2014. 
05. 28-án megtartandó képviselő-testületi ülésen napirendi pontként tárgyalják. Valóban beszéltek erről, 
először arról, hogy leköpte. 
 
Csuka János helyi lakos: köpött rám, Csaba. 

Réti Csaba polgármester: utána meg azt mondta Csuka János, hogy felé köpött. Nem is merül bele 
ennek a részletkérdéseibe. Ekkor a testület olyan értelemben foglalkozott ezzel, hogy levelet írtak Csuka 
Jánosnak, hogy a testület nem nyomozó hatóság, forduljon a megfelelő szervekhez, mert nem jogosultak 
ezt tárgyalni. Erre érkezett az a levél Csuka Jánostól, hogy nem érti a helyzetet, ellentmondásosnak tartja, 
mert a levélbe azt is beleírták, hogy „tájékoztatom, hogy időközben jelentkezett egy hölgy, aki belátta azt a 
helyszínt, ahol az Ön által jelzett időpontban tartózkodtak és kijelentette, hogy az Ön által nevesített 
"incidens" nem történt meg, egyben kész a tanúskodásra is. Amíg ez meg nem történik, a neve 
elhallgatását kérte, mert fél a hasonló meghurcoltatástól." Polgármester Úr, az Ön irodájában majd a 
folyosón és végül az udvaron is többször tanuk előtt beismerte, hogy köpött, de nem úgy és nem fölöttem. 
Azt sem tagadta, hogy  egyébként is szokott köpködni. Továbbá beismerte, hogy megtörtént a beszélgetés 
és nem voltam trágár, sőt sosem voltam vele szemben trágár. Tanúim vannak rá, hogy beismerték, hogy az 
ellenkezőjét terjesztette. Nagyon sokszor felajánlottam a békés rendezését az ügynek! Többször nem 
teszem. Abból a levélből idéz, amit Csuka János írt. Tájékoztatom, hogy álláspontom szerint, Ön 
befolyásolta a jegyzőkönyv írót, akinek Ön…” 

Csuka János helyi lakos közbevág, hogy ne mossák össze. Pontos tájékoztatást kér. 

Réti Csaba polgármester szerint ugyanazzal a betűtípussal van írva. De elmondja, hogy tőle azt kérte 
Csuka János, hogy reggel bemehessen, és 5 percben elmondhassa a panaszát. 

Kukorelli Norbert alpolgármester bejelentette, hogy mivel a neve többször is elhangzott, az 
önkormányzati törvény alapján kéri, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalják, mert személyi ügy és 
bejelentette a személyes érintettségét. 
 
Csuka János helyi lakos a zárt üléshez nem járul hozzá. Szeretné megkérni a Képviselő-testületet, hogy 
az alpolgármester úr arrogáns magatartását hagyják figyelmen kívül, ugyanis ha ő polgármester szeretne 
lenni a faluban, akkor ez nem csak a kettőjük ügye. Tudjuk azt, hogy ma Magyarországon egy polgári 
személy leköpött egy politikust és elzárással büntették, akkor fordítva még súlyosabb bűncselekményt és 
erkölcsi kérdést von maga után. Szépen kéri a testületet, hogy a tanúkat, akik ott voltak és hallották, 
hallgassák meg. 
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Réti Csaba polgármester figyelmeztette, hogy az ülés levezetője a polgármester és nem adott szót Csuka 
Jánosnak, ezért legyen kedves, és ne beszéljen. Tekintettel arra, hogy Kukorelli Norbert alpolgármester 
bejelentette a személyes érintettségét és zárt ülés tartását kérte, most az a feladata, hogy erre vonatkozóan 
szavazást tartsanak. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kukorelli Norbert 
alpolgármester részt vehet a zárt ülés tartására irányuló indítványáról tartandó szavazásban. 
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: 
 
177/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kukorelli Norbert 
alpolgármester részt vehet a zárt ülés tartására irányuló indítványáról tartandó szavazásban. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Zárt ülés tartásának elrendeléséről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kukorelli Norbert 
alpolgármester kérelmére, az érintettségére tekintettel, a személyét érintő ügy miatt, a 10. napirendi 
pontban zárt ülést tart. 
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: 
 
178/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

Zárt ülés tartásának elrendeléséről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kukorelli Norbert 
alpolgármester kérelmére, az érintettségére tekintettel, a személyét érintő ügy miatt, a 10. napirendi 
pontban zárt ülést tart. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester zárt ülés tartását rendelte el 20.09 órakor. 
 
Réti Csaba polgármester a nyilvános ülést 20.19 órakor megnyitotta és megállapította, hogy a 10. 
napirendi pont tárgyalásával folytatják.  
 

10. napirendi pont: Csuka János helyi lakos beadványának megtárgyalása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az érintettel egyetértve a napirendi pont tárgyalását 
kettéválasztották. Zárt ülésen lezárták a személyi kérdést, azt a kérdést, amely miatt a zárt ülés elrendelésre 
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került. De nem terjedt ki a zárt ülés arra a tényre, hogy a Kormányhivatal szerint hibás eljárás volt az, hogy 
a Képviselő-testület és a polgármester nem adott szót Csuka Jánosnak. A zárt ülésen Csuka János a 
kötelező 2 perc helyett 5 percet kapott, amit nem merített ki, mert inkább diskurzus alakult ki. Ezért most 
arra kéri Csuka Jánost, hogy 2 percben szíveskedjen a panaszát előterjeszteni. 
 
Csuka János helyi lakos kérése az, hogy az érintett panaszlevelet hozzák nyilvánosságra, miért nem 
kapott arra választ, és azon az ülésen, amikor kapott az egyebekben szót, az 5 napirendi pont hogy tudott 
olyan gyorsan lemenni, mit jelent az érintettség fogalma és a határozóképes fogalma, és adjanak 
tájékoztatást, ha panasz érkezik, akkor a panasztevővel milyen eljárást kell lefolytatni. Fontos tény, hogy ha 
korábban a Képviselő-testület úgy határoz, hogy két ember magánügye, akkor miért kommunikálja a 
hivatali eszközökön keresztül. Hogy lehet az, hogy magánügyeket a falutv-n lehet kommunikálni és 
szeretné, ha ezt a falutv-n helyreraknák. Szeretné, ha felolvasná a panaszlevelét.  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy neki az nincs meg. 
 
Csuka János helyi lakos átadja, mert neki megvan, és elmondja, hogy az akkor jelen lévő hölgyek azt sem 
merték leírni a polgármester úr beleegyezése nélkül, amit ő le szeretett volna íratni. Azt gondolja, hogy egy 
panasz arról szól, hogy a polgár elmondja, hogy mi a problémája. Átadja a panaszt felolvasásra. 
 
Réti Csaba polgármester felolvasta a panaszt, mely szerint „a Faluépítő Közösség Facebook oldalán 
megjelent az alpolgármesternek egy közleménye, ami arról szólt, hogy személyes érintettsége van egy 
falunapi incidens miatt. Annak ellenére, hogy a reggeli ülésen a testület az incidenst két magánember 
vitájának értékelte, ezért nem tűzte napirendre. Réti Csaba polgármester kijelentette, hogy a 
véleménynyilvánítás szándékáról tudott, annak tartalmát nem ismerte, azt nem tiltotta meg, de nem is adta 
hozzá a beleegyezését, hanem az alpolgármester személyes sérelmének tekintette. Ezután visszavonta a 
nyilatkozatot, mert Képviselő-testületi állásfoglalást tartott szükségesnek, hogy ne egyszemélyi vélemény 
legyen.” Lehetővé tette, hogy a hivatali munkatárs Csuka János kérésnek megfelelően 5 mondatot 
lediktálhasson, neki menni kellett időre. Azt is mondhatta volna, hogy ne diktáljon, hanem hozza be 
írásban. De lehetővé tette, hogy dolgozó írja le. Itt a nagyobb hiba akkor történt, amikor másfél óra múlva 
visszajött, péntek volt, őrült hajtás a hivatalban, millió dolga mindenkinek, hó vége lévén.  
 
Csuka János helyi lakos megkérdezte, hogy ezért ő a hibás? 
 
Réti Csaba polgármester megmondja, hogy miért hibás, de a lényeg, hogy a munkatársai, köztisztviselők 
és közalkalmazottak remegve és sírva fogadták, amikor másfél óra múlva visszajött és akkor Csuka János 
még itt volt a hivatalban. És akkor arra kérte, hogy zárják le az ügyet.  
 
Csuka János helyi lakos szerint ezek a felvetések tisztességtelenek, mert egy hölgy zárta le az ügyet. 
 
Réti Csaba polgármester szerint akkor ő már ott volt a hivatalban. Megkéri, hogy hagyják abba.    
 
Csuka János helyi lakos kéri, hogy a jegyzőkönyvet részletesen olvassa fel a polgármester úr.  
 
Réti Csaba polgármester a kérésnek eleget tett és felolvasta. Ebben Csuka János „sérelmezte, hogy a 
polgármester úr a tanúk előtt tett kijelentését, a korábban legépeltetett nyilatkozatát összetépte, Képviselő-
testületi egyeztetés hiányára hivatkozva, ezért azt becsatolta. A jegyzőkönyv készítéséhez Réti Csaba 
polgármester kérte a jegyzőkönyvet készítőt. Csuka János kérte, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön bele, hogy 
Réti Csaba telefonon utasította a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a fent leírt Réti Csaba nyilatkozatát. Ez is 
bizonyítja a nem tisztességes hozzáállást a polgárok panaszaihoz, hogy egy jegyzőkönyv se készülhet el a 
polgármester ráhatása nélkül. Egy köztisztviselő elmondta, hogy a Réti Csabával folytatott 
telefonbeszélgetést nem rögzíti, mert Réti Csaba nincs jelen a jegyzőkönyv felvételekor. Csuka János kérte 
a telefonbeszélgetés megtörténtének rögzítését. Réti Csaba polgármester által elmondottak telefonon 
kihangosítva történtek. A jegyzőkönyv készítés elfoglaltságra hivatkozva befejeződött.” Volt olyan 
köztisztviselő, aki már sírt ettől a tortúrától. 
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Csuka János helyi lakos: hadd ne mondjam el, hogy minősítette a hivatali működést. 
 
Réti Csaba polgármester megkérdezte, hogy ki minősítette, vagy itteni dolgozó? 
 
Csuka János helyi lakos hadd ne mondja el, lehet, hogy sírt, de hadd ne mondja el, nem ez a napirendi 
pont. 
 
Réti Csaba polgármester: ha itteni dolgozó minősítette, akkor azt nem tudom, hogy miért sírt a 
munkatársam. 
 
Csuka János helyi lakos szerint a 30 nap letelt és nem kapott választ, biztos annyira elfoglaltak voltak. 
 
Réti Csaba polgármester kijelentette, hogy jegyzőkönyvbe meri mondani, hogy azért nem kapott választ, 
mert a plafonon volt ettől az ügytől, és a munkatársaival való bánásmódtól. Elmondták neki, hogy hogyan 
zajlott le az a másfél óra, amíg távol volt.  
 
Csuka János helyi lakos: hogyan zajlódna le egy panaszlevél, ha nem akarták leírni, amit mondtam? 
 
Réti Csaba polgármester: főleg ha öt mondatot kért. 
 
Csuka János helyi lakos: nem voltam trágár, nem voltam tiszteletlen. Van itt olyan, aki ott volt, így van? 
 
Simon Renáta családgondozó, aki jelen volt a jegyzőkönyvezéskor kijelenti, hogy erről nem nyilatkozik. 
 
Réti Csaba polgármester szerint nem akar nyilatkozni a kolleganő, de ő sem akar mondani minősítést, 
mert akkor jól néznének ki. 
 
Csuka János helyi lakos szerint a hölgyek mindent megtettek, hogy ne úgy zajlódjon le, ahogyan ő 
szeretné, többek között azért zajlott le a telefonbeszélgetés is. Várja a válaszokat a kérdéseire, ha még 
emlékeznek. 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a napirendi pontokat mindenki ismerte, írásban megkapta, 
ezért mentek le hamar a napirendi pontok, két napirendi pontról volt szó. 
 
Csuka János helyi lakos szerint 30-kor érkezett és akkor már az ötödik napirendi pont volt. 
 
Réti Csaba polgármester szerint kettő ment le, a beszámolók. 
 
Csuka János helyi lakos: rögzítve van.  
 
Réti Csaba polgármester ő így emlékszik. 
 
Csuka János helyi lakos nem fogadja el a választ, így szokták, menjenek tovább. 
 
Réti Csaba polgármester: csak testületi ülésen nem így szokták. 
 
Alasztics Ervin képviselő szerint most jön az, ami miatt a törvényességi kifogást is kapták, mert vitás 
jogértelmezésről volt szó, talán tanulhatnak belőle. A határozatképesség és az érintettség kérdését járják 
körbe és saját jogértelmezési zavaruk volt, ami miatt Csuka János nem kapott szót. 
 
Csuka János helyi lakos: a törvényességi hivatal meg jogsértésnek hívta a levelében. 
 
Alasztics Ervin képviselő: észrevételnek. 
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Csuka János helyi lakos: nem élhet panasszal, mert az érintett zárt ülést rendel el, és nem lehet egy ilyen 
horderejű ügyet korrektül végéig vinni, mert összezárnak és nem vállalják a tetteiket. Azért mondja többes 
számban, mert ez az összezárás erre enged következtetni. 
 
Réti Csaba polgármester lezárja a napirendet, ugyanis a mai napra szóló személyes meghívással és 
napirendre tűzéssel a Képviselő-testület eleget tett a törvényességi felügyelet észrevételének, az abban 
foglalt hiányosságokat pótolta és továbbra is az a véleménye, hogy a Képviselő-testület nem nyomozó 
hatóság. 
 
Csuka János helyi lakos a panaszára várja a választ írásban. 
 
Réti Csaba polgármester: megpróbáljuk.  
 
Csuka János helyi lakos: nem kötelező, de megpróbálják. Akkor folytatása következik. 
 
Réti Csaba polgármester megállapította, hogy nincs miről szavazni és lezárja a naprendi pontot. 
 
  

11. napirendi pont: Vámosszabadi 14-es útról leágazó önkormányzati út első szakaszának 

felújítása  

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Vámosszabadi, 14-es főút melletti betonút 25 m 
hosszúságban és 6 m szélességben, 150 m2-es területen kikátyúsodott. A Lang-Szolg Kft. adott ajánlatot, 
melyet részletesen ismertet. A betonút felújítása 550.050,-Ft+áfa, összesen 698.564,-Ft. A forrás 
rendelkezésre áll, az ez évi költségvetésben az utak javítására, kátyúzásra betervezett összeg 1.600 ezer 
forint, amiből ezidáig 232 ezer forintot használtak fel. 
 
A hallgatóság soraiból bekiabálás hallatszik. 
  
Réti Csaba polgármester csendet és figyelmet kér, mert 25 éve ül testületi üléseken, de ilyen magatartást 
egyetlen testületi elnök sem engedett meg. Arról van szó, hogy ha egy kerékpáros megérkezik 
Szlovákiából, és áttolja a biciklijét, akkor felülhet rá és az első 25 méteren nem töri ki a nyakát, teljesen 
sima útra kanyarodik le, az utolsó szakasz megvilágítva 4 lámpával a projekt részeként, és megtesz a 
viszonylag jó állapotú betonúton 60 métert és onnan pedig indul a kerékpárút. Kéri a testület tagjait, hogy 
hagyják ezt jóvá. Mivel ott volt a kivitelező, nyilván tőle kér ajánlatot, és vele csináltatta meg, mert minden 
másnak többe került volna felvonulni. Javasolja, hogy szerződjenek a Lang-szolg Kft-vel, erre a 150 m2-es 
útfelület javítására.  Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

14-es főút melletti betonút javítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lang-szolg Kft. ajánlatát a 
14-es főút melletti betonút javítására.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés megkötésére. 
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: 
 
179/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
14-es főút melletti betonút javítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lang-szolg Kft. ajánlatát a 
14-es főút melletti betonút javítására.  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a szerződés megkötésére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A hallgatóság tagjaiból hárman elhagyják az ülés helyszínét. 
 
Luka Zoltán helyi lakos: a munka már elkészült. Miért utólag fogadják el? 
 
Réti Csaba polgármester: még nem szerződtek rá. Ott volt az anyag, meg kellett csinálni.  
 
Csuka János helyi lakos: valaki jótékonyságból megcsinálta, puszira csinálta meg? 
 
Réti Csaba polgármester ismétli, hogy nem szerződtek még, de még az is lehet, hogy nem is fizetik ki. 
 
Luka Zoltán helyi lakos megkérdezte, hogy mi lesz a Kossuth utcai járdával.  
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatta, hogy rendbe lesz téve. 
 
Csuka János helyi lakos szerint alkalmatlanok mindenre, jó éjszakát kíván. 
 
A hallgatóság többi tagja elhagyja az ülés helyszínét 20.59 órakor.  
 
Réti Csaba polgármester megállapítja, hogy a 13. napirenddel folytatják. 
 

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

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az augusztusi ülésen elfogadott alapító okirattal kapcsolatban 
a Kincstár hiánypótlási felhívást bocsátott ki, mely szerint az alapító okirat tartalmazza a szakmai 
alaptevékenységet, de nem tartalmazza a köznevelési törvény szerinti alapfeladat jogszabály szerinti 
megnevezését, ami azaz óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek 
óvodai nevelése. Ezen kívül a fenntartó, alapító nem Vámosszabadi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, hanem Vámosszabadi Község Önkormányzata. Javasolta, hogy az alapító okirat a 
bejegyzés napján lépjen hatályba. A hiánypótlás ma érkezett, elkészítette az annak megfelelő módosítást. 
Várja a hozzászólásokat. 
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
180/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
134/2014. (VIII. 15.) és 135/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozatok hatályon kívül 
helyezéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2014. (VIII. 15.) és 135/2014. (VIII. 15.) 
önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi. 
 
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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181/2014. (IX. 25.) 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). 
 
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: 
 
182/2014. (IX. 25.) 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: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

módosítására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az augusztusi ülésen elfogadták az alapító okirat módosítását, 
azonban észlelte, hogy abban még a régi Polgári Törvénykönyvre történik hivatkozás. A Kincstártól még 
nem kaptak hiánypótlási felhívást, de javasolja, hogy módosítsák az alapító okiratot, annak megtörténte 
előtt. Várja a hozzászólásokat. 
 

Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

  

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
183/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
136/2014. (VIII. 15.) és 137/2014. (VIII. 15.) önkormányzati határozatok hatályon kívül 
helyezéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2014. (VIII. 15.) és 136/2014. (VIII. 15.) 
önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 

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: 

 

184/2014. (IX. 25.) 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). 
 
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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185/2014. (IX. 25.) 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 
 

15. napirendi pont: Mindszenty József emlékpark létesítésével kapcsolatos elszámolás elfogadása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a támogatási szerződés szerint Balogh Tibor plébános úrnak 
kellett volna elszámolni szeptember 30-ig, azonban köztudott, hogy ő elhagyta az egyházközséget. 
Köszönet illeti meg az új atyákat és a Püspök Urat, hogy elszámolás rendben megtörtént, és jóváhagyással, 
közösen aláírták. A 6 millió forint felhasználását igazoló számlák rendben benyújtásra kerültek. Javasolja az 
elszámolás a szakmai beszámoló és értékelés elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Vámosszabadi Plébánia részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 94/2014. (V. 29.) 
önkormányzati határozat alapján a Vámosszabadi Plébánia részére nyújtott támogatás pénzügyi 
elszámolását, az átadott pénzeszköz felhasználásáról készített szakmai beszámolót és értékelést, valamint 
az azt jóváhagyó megállapodást. 
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: 
 
186/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

Vámosszabadi Plébánia részére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 94/2014. (V. 29.) 
önkormányzati határozat alapján a Vámosszabadi Plébánia részére nyújtott támogatás pénzügyi 
elszámolását, az átadott pénzeszköz felhasználásáról készített szakmai beszámolót és értékelést, valamint 
az azt jóváhagyó megállapodást. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

16. napirendi pont: Döntés a „régi országút” murvás javításáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy Duna utca folytatása, az un. „régi országút” a külterületen a 
töltésig murvás javításra szorul, ez kijelölt kerékpárút szakasz, 1,6 km hosszú. Az út állapotát javítani kell 
és az út két oldalán a benőtt cserjéket megfelelő géppel levágni, gréderezni, ezt követően murva 
deponálása és onnan kanalas rakodóval, meghatározott helyekre a murva szállítása. A gréderezés után 
látszik, hogy mennyi kell, és oda annyit visz a kanalas gép. Javasolja, hogy a munkát az utak javítására, 
karbantartására tervezett előirányzat terhére rendeljék meg. Nem elég a kerékpárutat átadni, ehhez meg 
kellett csináltatni a 150 m2-es betonutat, továbbá a Matlák-átjárótól be a faluig jövő utat is, mert tele van 
kátyúval. Javasolja, hogy szerezzenek be ehhez murvát. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

„Régi országút” javítása  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megjavíttatja a 
„régi országutat” a Duna utca folytatásától a töltésig. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a munkát, a murva szállítását az utak 
karbantartására tervezett előirányzat terhére rendelje meg. 
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: 
 
187/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
„Régi országút” javítása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megjavíttatja a 
„régi országutat” a Duna utca folytatásától a töltésig. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a munkát, a murva szállítását az utak 
karbantartására tervezett előirányzat terhére rendelje meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

17. napirendi pont: Pályázat rendkívüli támogatásra 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy pályázni lehet a Belügyminisztériumhoz rendkívüli támogatás 
benyújtására. Véleménye szerint indokolt a pályázat benyújtása, mert a kötelező feladatokat nem tudják 
teljes egészében a normatívából finanszírozni. A pályázatot kidolgozták a hivatal munkatársaival, és 
javasolja annak benyújtását. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Rendkívüli támogatás benyújtásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 
7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
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: 
 
188/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
Rendkívüli támogatás benyújtásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 
7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján rendkívüli támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy szükségesnek tartja további ügyek napirendre vételét, mert 
nem biztos, hogy a választásokig már lesz testületi ülés és vannak még határidős feladatok. Ma jelent meg a 
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szociális célú tüzelőanyag vásárlásra vonatkozó pályázati lehetőség a Belügyminisztériumi rendelet 
formájában. Folyamatban van tovább az informatikai biztonsági követelményeknek megfelelés kidolgozása 
itt az Önkormányzatnál. Hamarosan sor kerül a kerékpárút átadására, a záró rendezvény szervezése 
elszámolható költség.  Ezekről az ügyekről dönteni kell. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Új napirendi pontok felvételéről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 166/2014. (IX. 25.) 
határozattal és a 172/2014. (IX. 25.) határozattal elfogadott napirendi pontokat módosítja és 18., 19., és 
20. napirendi pontként új napirendi pontot vesz fel, ezért az Egyebeket 21. napirendi pontként tárgyalja. 
18. Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
19. Döntés elektronikus információbiztonsági követelményeknek való megfelelésről; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
20. Döntés kerékpárút átadó ünnepségének, záró rendezvényének bonyolítójáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
21. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
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: 
 
189/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

Új napirendi pontok felvételéről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 166/2014. (IX. 25.) 
határozattal és a 172/2014. (IX. 25.) határozattal elfogadott napirendi pontokat módosítja és 18., 19., és 
20. napirendi pontként új napirendi pontot vesz fel, ezért az Egyebeket 21. napirendi pontként tárgyalja. 
18. Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
19. Döntés elektronikus információbiztonsági követelményeknek való megfelelésről; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
20. Döntés kerékpárút átadó ünnepségének, záró rendezvényének bonyolítójáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
21. Egyebek; Előadó: Réti Csaba polgármester 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Simon Renáta családgondozó 21.15 órakor elhagyta az ülés helyszínét. 

 

18. napirendi pont: Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 

 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy ma jelent meg a Belügyminiszter pályázati felhívása a szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról. A pályázatot az ebr42 rendszerben kell 
elkészíteni, és október 6-ig kell beadni. Vámosszabadi 4 m3 tűzifa igénylésére jogosult a rendelet alapján. 
Javasolja a pályázat benyújtását, mert ezzel segíthetik a rászorulókat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 
szerint 4 m3 keménylombos tűzifát igényel, melyhez az 5.080,-Ft összegű önerőt biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
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Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 6. 

 

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: 
 
190/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 
szerint 4 m3 keménylombos tűzifát igényel, melyhez az 5.080,-Ft összegű önerőt biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 6. 
 

19. napirendi pont: Döntés elektronikus információbiztonsági követelményeknek való 

megfelelésről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy tavaly jelent meg az elektronikus információbiztonságról szóló 
törvény és a végrehajtási rendelete. A jogszabályok nagyon komoly kötelezettséget rónak az 
önkormányzati szervekre is. Ezért már tavaly év végén, idén év elején elkezdték az előírásoknak való 
megfelelésre való felkészülést és ajánlatot kértek erre szakosodott vállalkozásoktól. A költségvetésbe is 
betervezték ennek a várható költségét, és a legkedvezőbb ajánlatot tevőt a költségvetési előirányzat terhére 
megbízta a munka megkezdésére, melyet előtte a Képviselő-testület tagjaival szóban is egyeztetett, 
azonban erről formális testületi döntés nem született. Informatikai biztonsági szabályzatot kellett készíteni, 
amit az Információbiztonsági Hatóság részére meg kellett küldeni, biztonsági szintbe kellett sorolni a 
szervezetet és cselekvési tervet készíteni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Elektronikus információbiztonsági követelményeknek való megfelelés 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Réti Csaba polgármester által az 
elektronikus információbiztonsági követelményeknek megfelelés érdekében tett intézkedését és a 
költségvetési előirányzat terhére vállalt, szerződésbe foglalt kötelezettségét. 
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: 
 
191/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 
Elektronikus információbiztonsági követelményeknek való megfelelés 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Réti Csaba polgármester által az 
elektronikus információbiztonsági követelményeknek megfelelés érdekében tett intézkedését és a 
költségvetési előirányzat terhére vállalt, szerződésbe foglalt kötelezettségét. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

20. napirendi pont: Döntés kerékpárút átadó ünnepségének, záró rendezvényének 

bonyolítójáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 



22 

 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy október 9-én lesz az elkészült kerékpárút átadó ünnepsége. A 
projekt költségvetése tartalmazza az átadó ünnepség költségeit, a rendezvény lebonyolítását, tehát az 
elszámolható kiadás. Erre vonatkozóan kért három ajánlatot, melyeket ismertet. Javasolja, hogy a Partner 
Design Kft. 200 ezer forint+áfa összegű ajánlatát fogadják el, mert összességében az a legkedvezőbb. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Kerékpárutak határok nélkül – az építés 1. fázisa záró rendezvényének szervezése, nyilvánosság 

biztosítása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kerékpárutak határok 
nélkül – az építés 1. fázisa záró rendezvényének szervezésére, a nyilvánosság biztosítására érkezett 
ajánlatokat és azok közül a Partner Design Kft. ajánlattevőt választja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a nyilvánosság biztosítására kössön 
szerződést és a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 
 
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: 
 
192/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat 

Kerékpárutak határok nélkül – az építés 1. fázisa záró rendezvényének szervezése, nyilvánosság 

biztosítása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kerékpárutak határok 
nélkül – az építés 1. fázisa záró rendezvényének szervezésére, a nyilvánosság biztosítására érkezett 
ajánlatokat és azok közül a Partner Design Kft. ajánlattevőt választja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a nyilvánosság biztosítására kössön 
szerződést és a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 
 

21. napirendi pont: Egyebek 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester bejelentette, hogy az Innopharma Kft. folytatja a beruházást és a tervező 
tulajdonosi hozzájárulást kért az Önkormányzattól az építkezés folytatásához. Október 1-jére Klausz 
Adrienn kórusvezető támogatást kért a zene világnapi rendezvény támogatására, a plakátok nyomtatására 
és családias teázás költségeihez. Ehhez biztosítanak számára 5 ezer forintot. A Tagiskola újságot szeretne 
kiadni, ami évi 4 számmal jelentkezne, most alapítják. 50 db A/5-ös színes újságot kívánnak készíteni és  
kérték az őszi lapszám kiadásához az Önkormányzat támogatását. Ennek költsége az árajánlat szerint 
26.670,-Ft. A költségvetési előirányzat terhére javasolja ennek kifizetését. 
 
A képviselők a bejelentést tudomásul vették.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 21.49 órakor berekesztette.  

Kmf. 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
      polgármester                                                                                                        jegyző 
 
 
Alasztics Ervin                        
      képviselő  


