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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. október 9-én (csütörtök) 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 19.10-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  
 

 
Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Méri Attila 
képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi 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 az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
4. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
5. Javaslat a 157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat módosítására; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
6. Javaslat fák beszerzésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
7. Döntés turisztikai információs tábla felújításáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. Javaslat kültéri díszkivilágítás javításának megrendelésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. Döntés vírusvédelmi szoftver beszerzéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
10. Javaslat a temető parkolónál térfigyelő kamera helyreállítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
11. Javaslat közvilágítási oszlop áthelyezésére a temető parkolóhoz; Előadó: Réti Csaba polgármester 
12. Döntés „régi országút” javítására a Duna utca végétől az új zsilipig; Előadó: Réti Csaba polgármester 
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13. Döntés a kisbajcsi KMB szolgálati lakás új nyílászáró költségeinek vállalásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
14. Döntés az Óvoda melletti sziréna javításáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
15. Javaslat az Óvoda érintésvédelmi és villámvédelmi, valamint tűzvédelmi dokumentációjának 
elkészítésére; 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: 
 
193/2014. (X. 9.) 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 az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
4. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására; Előadó: dr. 
Torma Viktória jegyző 
5. Javaslat a 157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat módosítására; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
6. Javaslat fák beszerzésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
7. Döntés turisztikai információs tábla felújításáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
8. Javaslat kültéri díszkivilágítás javításának megrendelésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 
9. Döntés vírusvédelmi szoftver beszerzéséről; Előadó: Réti Csaba polgármester 
10. Javaslat a temető parkolónál térfigyelő kamera helyreállítására; Előadó: Réti Csaba polgármester 
11. Javaslat közvilágítási oszlop áthelyezésére a temető parkolóhoz; Előadó: Réti Csaba polgármester 
12. Döntés „régi országút” javítására a Duna utca végétől az új zsilipig; Előadó: Réti Csaba polgármester 
13. Döntés a kisbajcsi KMB szolgálati lakás új nyílászáró költségeinek vállalásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester  
14. Döntés az Óvoda melletti sziréna javításáról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
15. Javaslat az Óvoda érintésvédelmi és villámvédelmi, valamint tűzvédelmi dokumentációjának 
elkészítésére; Előadó: Réti Csaba polgármester 

 

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között történtekről 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy azért tartotta fontosnak a beszámolást, mert ez a ciklus utolsó 
testületi ülése. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és 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: 
 
194/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót és a 
polgármester által megtett intézkedéseket. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Beszámoló a 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: 
 
195/2014. (X. 9.) 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 az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Várja a hozzászólásokat. 
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a tervezett módosítással, észrevétel, javaslat 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 10/2014. (X. 10.) 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) 
  
 

4. napirendi pont: Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotására 

 
Előadó: dr. Torma Viktória jegyző 
 
dr. Torma Viktória jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásra pályázatot adtak be a Belügyminisztériumhoz. A kiegészítő támogatásról rendelkező 
BM rendelet előírta, hogy az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság 
szabályait és az igénylés részletes feltételeit. Ismerteti a tervezetet és várja a hozzászólásokat. 
 
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: 
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Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X. 10.) önkormányzati 
rendelete 2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól (a 
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
5. napirendi pont: Javaslat a 157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat módosítására  

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 

 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az augusztusi ülésen döntést hoztak a háziorvos által fizetendő 
közüzemi hozzájárulásról és a határozatban 5,86%-ban rögzítették az orvosi rendelő alapterületét, holott 
az valójában 5,68%. Javasolja, hogy ennek megfelelően módosítsák a határozatot. Az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat módosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tárgyban 
megjelölt határozatot módosítja, és a határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 9061 
Vámosszabadi, Szabadi u. 57. szám alatt lévő Faluház épületének alapterületéből az orvosi rendelő 
alapterülete 5,68%-ot tesz ki.” 
2. A Képviselő-testület a 157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat változással nem érintett 
rendelkezéseit továbbra is fenntartja.  
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: 
 
196/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 
157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat módosításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tárgyban 
megjelölt határozatot módosítja, és a határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 9061 
Vámosszabadi, Szabadi u. 57. szám alatt lévő Faluház épületének alapterületéből az orvosi rendelő 
alapterülete 5,68%-ot tesz ki.” 
2. A Képviselő-testület a 157/2014. (VIII. 30.) önkormányzati határozat változással nem érintett 
rendelkezéseit továbbra is fenntartja.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Javaslat fák beszerzésére  

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy két db őshonos fát, acer campestre-t kell a vízparti sétaútra 
telepíteni, és 2 db betula pendula-t, nyírfát kell a temető bejárati útra, a kapu közelébe rendelni, ami pótlása 
lenne az elszáradt fáknak, ez 134.620,-Ft-ba kerülne telepítéssel együtt a Renomé-bau Kft. ajánlata szerint. 
A zölderület-kezelésre tervezett előriányzat terhére javasolja a megrendelést. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Fák beszerzése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Renomé-bau Kft. ajánlatát és 
megrendeli a 2 db acer campestre-t és a 2 db betula pendula fák telepítését 134.620,-Ft összegben. 
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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: 
 
197/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 
Fák beszerzése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Renomé-bau Kft. ajánlatát és 
megrendeli a 2 db acer campestre-t és a 2 db betula pendula fák telepítését 134.620,-Ft összegben. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

7. napirendi pont: Döntés turisztikai információs tábla felújításáról  

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy Faluház előtti turisztikai információs táblát levetette, mert az 
UV sugárzás tönkretette és felújításra szorult. Ezt most a Plaket Kft. el is végezné, ajánlatuk szerint 
65.800+áfa,-Ft összegben. Javasolja az ajánlat elfogadását. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Turisztikai információs tábla felújítása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Plaket Kft-től a turisztikai 
információs tábla felújítását 65.800,-Ft+áfa 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: 
 
198/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 
Turisztikai információs tábla felújítása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Plaket Kft-től a turisztikai 
információs tábla felújítását 65.800,-Ft+áfa összegben. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: Javaslat kültéri díszkivilágítás javításának megrendelésére 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a templomnál elromlott a díszkivilágításra szolgáló reflektor, 
mert beleköltözött egy vadgalamb. Ennek javítását 70.000,-Ft+áfa összegért vállalja a Vill-Korr Kft. Előtte 
az E.onnál be kell jelenti a feszültségmentesítést és a munkát a 35. napon lehet elvégezni. Javasolja, hogy a 
javítást a közvilágítás karbantartási előirányzat terhére rendeljék el. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Templomi díszkivilágítás javítása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Vill-Korr Kft-től a templom 
díszkilágításának javítását 70.000,-Ft+áfa összegben. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
199/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 
Templomi díszkivilágítás javítása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Vill-Korr Kft-től a templom 
díszkilágításának javítását 70.000,-Ft+áfa összegben. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

9. napirendi pont: Döntés vírusvédelmi szoftver beszerzéséről 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a ESET NOD32-es vírusvédelmi szoftver lejárt, ráadásul nem 
is felel meg a cyberbiztonságnak, az informatikai biztonsági követelményeknek. Ezért az informatikus a G 
Data Endpoint Protection Enterprise (GOVERMENT) és a G Data Total Protection vírusvédelmet 
ajánlotta. Ez 3 éves előfizetéssel a legkedvezőbb az önkormányzatnál lévő számítógépekre, összesen 
143.840,-Ft+áfa. Javasolja ennek elfogadását, az információbiztonság kialakítására tervezett költségvetési 
előirányzat terhére. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a G Data vírusvédelmi szoftverek 
beszerzését 143.840,-Ft+áfa összegben, 3 éves előfizetéssel. 
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: 
 
200/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 
Vírusvédelmi szoftverek beszerzése 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a G Data vírusvédelmi szoftverek 
beszerzését 143.840,-Ft+áfa összegben, 3 éves előfizetéssel. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

10. napirendi pont: Javaslat a temető parkolónál térfigyelő kamera helyreállítására 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a temető parkolónál a térfigyelő kamerában kár keletkezett, de 
nagyon lassan jött meg a rendőrségtől az általa kért adat, amit aztán majd a biztosítóhoz kell benyújtani a 
kárrendezés érdekében. Egy kamion teteje beleakadt a vezetékbe és kidöntötte az oszlopot. A kamera 
helyreállítása bruttó 269.113,-Ft, amit a LH-Patent Kft-től, a kamerarendszer karbantartójától rendelne 
meg, a karbantartási előirányzat terhére. Az árajánlat szerint ebben benne van egy komplett kamera 
158.900,-Ft+áfa, a szerelési anyag és a munkadíj. A kamera úgy összetört, hogy nem lehet javítani, hanem 
ki kell cserélni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Térfigyelő kamera helyreállítása 



7 

 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a temető parkolónál lévő 
térfigyelő kamera helyreállítását 211.900+áfa összegben.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a munkát 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: 
 
201/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 

Térfigyelő kamera helyreállítása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a temető parkolónál lévő 
térfigyelő kamera helyreállítását 211.900+áfa összegben.  
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a munkát rendelje meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

11. napirendi pont: Javaslat közvilágítási oszlop áthelyezésére a temető parkolóhoz 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a Vill-Korr Kft. a funkció nélküli oszlop áthelyezését a Fő 
utca, Emlékpark melletti helyről a Szabadi temető parkolójának a bejárati út kezdő pontjának közelébe 
helyezné át, valamint a 36 kW-os kompakt lámpafej pótlását elvégezné a közvilágítási hálózat kiépítésével 
együtt. Ennek összege 200.000,-Ft+áfa és biztosítóhoz fordulnak. A törött lámpát is le kell adni a 
biztosítóhoz, az lesz a fő érvük, hogy halmozott káruk keletkezett. Azt egyelőre nem tudja, hogy a 
biztosító mennyit fog megtéríteni. Javasolja, hogy a biztosító döntéséig a költségvetés tartaléka terhére 
végeztessék el a munkát. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 

Közvilágítási oszlop áthelyezése 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Emlékpark sarkánál lévő, 
funkció nélküli oszlop áthelyezését és a közvilágítási hálózat kiépítését a Szabadi temető parkolójához 
200.000,-Ft+áfa összegben. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a munkát 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: 
 
202/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 

Közvilágítási oszlop áthelyezése 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Emlékpark sarkánál lévő, 
funkció nélküli oszlop áthelyezését és a közvilágítási hálózat kiépítését a Szabadi temető parkolójához 
200.000,-Ft+áfa összegben. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a munkát rendelje meg. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

12. napirendi pont: Döntés „régi országút” javítására a Duna utca végétől az új zsilipig 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a múlt ülésen hozott döntés alapján megrendelte a murvát, ezt 
szét kellett teríteni. Azért az új zsilipig, mert ott ki kell követelni, hogy az eredeti állapothoz közeli 
állapotot a kivitelező állítsa helyre. Legutóbb jegyzőkönyvbe vetette, hogy az a vízépítő cég kötelessége. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
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 jóváhagyja Réti Csaba polgármester intézkedését a murva megrendelésére, 
rakodására, szállítására. 
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: 
 
203/2014. (X. 9.) 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 jóváhagyja Réti Csaba polgármester intézkedését a murva megrendelésére, 
rakodására, szállítására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

13. napirendi pont: Döntés a kisbajcsi KMB szolgálati lakás új nyílászáró költségeinek 

vállalásáról 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a legutóbbi együttes ülésen döntöttek a kisbajcsi KMB 
szolgálati lakás nyílászáró cseréjéről, ami Vámosszabadi esetében 400 ezer Ft-os hozzájárulást jelentett 
volna. Közben a kisbajcsi polgármester ajánlatokat kért és szakemberhez is fordult, ami jóval magasabb 
költséget állapított meg, mint ahogy azt előzetesen gondolták, ugyanis az épületen 50-60 m2 felületű 
nyílászáró van, a 240 m2 szigeteletlen falfelülettel szemben, ami szigeteletlen is marad. És van egy 
szigeteletlen 100 m2 nagyságú padlástér is. Az arányokat tekintve nem érdemes csak a nyílászárókat 
kicserélni, mert ez nem eredményez fűtésköltség megtakarítást, hanem az épületet kompletten szigetelni 
kellene. Tekintettel arra, hogy az együttes ülésen hozott döntéssel szemben csak jelentős költségtöblettel 
lehetne megcsinálni a KMB lakást úgy, hogy annak eredménye is legyen, javasolja, hogy a választások után 
erről az új testület hozzon döntést.  
 
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek Réti Csaba polgármester javaslatával. 
 

14. napirendi pont: Döntés az Óvoda melletti sziréna javításáról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az óvoda melletti sziréna áztatása sikeres volt, és meg lehet 
csinálni. Nagy nehezen talált egy vállalkozót, akinek ez sikerült, megközelítőleg bruttó 200 ezer forint lesz 
a költsége. Javasolja, hogy a munkát a költségvetésbe sziréna javításra tervezett előirányzat terhére 
rendeljék meg. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
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Óvoda melletti sziréna javítása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megjavíttatja az 
Óvoda melletti szirénát. 
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: 
 
204/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 

Óvoda melletti sziréna javítása 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megjavíttatja az 
Óvoda melletti szirénát. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a munka megrendelésére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

15. napirendi pont: Javaslat az Óvoda érintésvédelmi és villámvédelmi, valamint tűzvédelmi 

dokumentációjának elkészítésére 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az Óvoda esetében is komplett érintésvédelmi, villámvédelmi 
és tűzvédelmi dokumentációt kell csináltatni. Erre jogosult a Vill-Bit Kkt., ami a komplett érintésvédelmi 
dokumentációt bruttó 243.840,-Ft-ért vállalta és a Tűzex Kft., ami a tűzvédelmi dokumentációt 53.340,-Ft-
ért készíti el. Javasolja, hogy az önkormányzati költségvetésbe tervezett üzemeltetési és egyéb 
szolgáltatások - korábban építményüzemeltetés – költségvetési előirányzatai terhére fizessék ki. Az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Óvoda érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi dokumentációjának megrendelése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Vámosszabadi Vackor Óvoda  
érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi dokumentációjának elkészítését. 
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: 
 
205/2014. (X. 9.) önkormányzati határozat 
Óvoda érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi dokumentációjának megrendelése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Vámosszabadi Vackor Óvoda  
érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi dokumentációjának elkészítését. 
2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert a munka megrendelésére. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 19.10 órakor berekesztette és megköszönte a Képviselő-testület munkáját.   
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Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
      polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
     Méri Attila                        
      képviselő  

 


