
1 
 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 12-én (csütörtökön) 17.30 órakor tartott rendes üléséről 

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

A testületi ülés időben: 17.30-tól 23.30-ig tart. 
 

Az ülésen jelen vannak: a Képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint: 
 

Ambrus Gellért   polgármester 
Pajor Károly   alpolgármester 
Luka Zoltán   képviselő 
Horváth József   képviselő  
Tóth Géza   képviselő 
 
                                        mindösszesen: 5 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
Igazoltan távol: Csiza-Pák Eszter képviselő és Horváth Anita képviselő 

Lakosság részéről: nincs érdeklődő 
 

 

Ambrus Gellért polgármester köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait és megállapította, 
hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv 
hitelesítésére az SZMSZ szerint Horváth József képviselőt kijelölte. Kéri, hogy a meghívóban 
kiküldött napirendi pontok közül töröljék a 7. pontot, és a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról határozzanak. 
 
Határozati javaslat: 
A napirendi pontok meghatározása:  
1. Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;  
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;  
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
3. Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendeletalkotás; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester  
4. Döntés a parkolók kialakításának rendjéről, rendeletalkotás; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
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5. Döntés a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól, és a  
közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről, rendeletalkotás; 
 Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
6. Döntés a sportpálya felújításról (önrész biztosítása); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
7. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
8. Döntés közbeszerzési eljárásról (Duna utca, Kökényszeg utca részleges felújítása); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
9. Döntés a Leader-pályázatról (TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, 
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ 
IDENTITÁSTUDATOT NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA) 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
10. Döntés az önkormányzati feladatellátást támogató pályázatról 
       Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
11. Döntés a sebességkorlátozó elemekről; 
Előadó: Luka Zoltán képviselő 
12. Folyamatban lévő rendezési terv módosító eljárás közbenső döntései (megyei rendezési 
tervhez kapcsolódóan); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
13.  Döntés a Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester   
14. Egyéb döntést igénylő ügyek; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
15. Zárt ülés: Szociális ügyek;  
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2018. (IV. 12.) KT határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;  
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;  
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
3. Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendeletalkotás; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester  
4. Döntés a parkolók kialakításának rendjéről, rendeletalkotás; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
5. Döntés a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól, és a  
közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről, rendeletalkotás; 
 Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
6. Döntés a sportpálya felújításról (önrész biztosítása); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
7. Gyermekjóléti szolgálat beszámolója; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
8. Döntés közbeszerzési eljárásról (Duna utca, Kökényszeg utca részleges felújítása); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
9. Döntés a Leader-pályázatról (TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, 
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ 
IDENTITÁSTUDATOT NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA) 
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Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
10. Döntés az önkormányzati feladatellátást támogató pályázatról 
       Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
11. Döntés a sebességkorlátozó elemekről; 
Előadó: Luka Zoltán képviselő 
12. Folyamatban lévő rendezési terv módosító eljárás közbenső döntései (megyei rendezési 
tervhez kapcsolódóan); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
13.  Döntés a Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester   
14. Egyéb döntést igénylő ügyek; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
15. Zárt ülés: Szociális ügyek;  
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 

1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;  

Előadó: Ambrus Gellért polgármester 

 

Ambrus Gellért polgármester: a mellékelt előterjesztés alapján előadja a két ülés közötti 

tárgyalásokról és eseményekről szóló beszámolóját.  

Ambrus Gellért polgármester: az előző testületi ülés óta az alábbi tárgyalásokról és eseményekről 

tájékoztatta a tisztelt Képviselő-testületet: 

Március 15: TOP-turizmus pályázat kapcsolattartóival volt találkozója, átnézték, hogy most hol 
tart a folyamat és milyen lépések szükségesek. A TOP-turizmusnak a marketingstratégiáját április 
30-ig le kell adni, erről történt egyeztetés, és a turizmusos villamos bekötésnek a tervezője is volt 
nála. 
Beszámol arról is, hogy az Intertranscoop Kft. vezetője a legutóbbi látogatása alkalmával 
elmondta, hogy a teniszpályán szeretné felélénkíteni az életet. Egyrészt arra gondoltak, hogy a 
helyben lakóknak kedvezményeket nyújtanak, másrészt utánpótlás foglalkozásokat szeretnének 
tartani. 
Vonyága lakóparkkal kapcsolatos megbeszélésen is részt vett.  
A Gyuri-tó hasznosítás kapcsán volt találkozója a tájépítésszel. 
A Szabadi utcának volt a garanciális bejárása, aminél számos probléma kiderült, pl. aknasüllyedés, 
szegélykövek úttól történő elválása stb. 
Luka Zoltán képviselő: a témához kapcsolódóan elmondta észrevételét a Kertész utca melletti 
buszmegálló állapotáról, jelezte a szegély leválását. 
Ambrus Gellért polgármester: Szitásdombi egyeztetésen is részt vett, ahol vállalkozókkal 
találkozott, nagyrészt a parkolási nehézségekről esett szó. 
Részt vett a Pacsirta lakópark közösségi közlekedésével kapcsolatos megbeszélésen. 
Pályázati tanácsadókkal találkozott pályázati lehetőségeket beszéltek át (pl. testvér települési, 
önkormányzati feladat-ellátási, klímastratégiai pályázat). 
 

Határozati javaslat 
A polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között 
történtekről szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodása mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2018. (IV. 12.) KT határozat 

A polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között 
történtekről szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 
Ambrus Gellért polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a lejárt határidejű határozatokról 
kell beszámolnia. Az előző ülés óta a szivattyú beszerzésére és beszerelésére vonatkozó határozat 
járt le, aminek végrehajtása megtörtént. Egyébiránt a szociális jellegű határozatok jártak le, 
melyeknek teljesítése folyamatos. Kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Határozati javaslat 
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodása mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2018. (IV. 12.) KT határozat 
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. napirendi pont:  Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

rendeletalkotás Előadó: Ambrus Gellért polgármester  

 

Ambrus Gellért polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy 

az egésznek az indoka, hogy vannak alapvető normák, amiket mindenkinek be kell tartani, de 

ennek nem mindenki tesz eleget. Elfogadva Luka Zolán képviselő javaslatát, első körben érdemes 

lenne a rendelettervezetet széles körben megismertetni a lakossággal. A javaslata az lenne, hogy 

tegyék közzé az előterjesztett tervezetet, adnánk néhány hetet az észrevételekre, javaslatokra. 

Ezek alapján alkotnánk meg a végleges rendeletet.  

Ambrus Gellért polgármester javasolja, hogy rendeletalkotásra jelen alkalommal ne kerüljön 

sor. 
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A képviselő-testület elfogadja a javaslatot, erről szavazni nem kíván senki. 

4. napirendi pont: Döntés a parkolók kialakításának rendjéről, rendeletalkotás 

Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 
Ambrus Gellért polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 

Ambrus Gellért polgármester elmondja, hogy alapvetően a szitásdombi parkolási anomáliából 

indult ki a rendelet megalkotásának ötlete. Azon túl menően is érdemes az új építésű területre 

vonatkozóan szabályozást bevezetni, praktikus lenne megszabni a parkolók kialakításának rendjét, 

mert sok esetben egy családhoz több autó is tartozik. Azt is fontos meghatározni, hogy ha valaki 

nem tudja saját területén kialakítani a parkolóhelyet, csak közterületen, akkor ezt milyen módon 

teheti meg. 

Ezt követően Ambrus Gellért polgármester az alábbi rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 

A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolásról szóló 5/2017. 
(IV.13.) önkormányzati rendelete (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 

5. napirendi pont: Döntés a településrendezési szerződések megkötésének 
szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről, rendeletalkotás; 

Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 

Ambrus Gellért polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy 
a településrendezési szerződések megkötése minden érintett fél, azaz az önkormányzat és a 
beruházó érdekében áll, de a megállapodás alapvető szabályozását érdemes rendeleti szinten 
szabályozni. 
Ezt követően Ambrus Gellért polgármester az alábbi rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra: 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településrendezési szerződések 
megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 6/2017. 
(IV.13.) önkormányzati rendelete (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

 
6. napirendi pont: Döntés a sportpálya felújításról (önrész biztosítása); 

Előadó: Ambrus Gellért polgármester 

 
Ambrus Gellért polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
Horváth József képviselő, mint a Vámosszabadi SE elnöke  
elmondja, hogy az MLSZ az önkormányzat elvi hozzájárulása után hozott határozata alapján 
17.540.673 Ft támogatásra jogosult az egyesület 4.883.481 Ft önrésszel, melyből 14.375.880 Ft 
pályafelújításra fordítható, 4.343.166 Ft önrésszel, és 3.164.793 Ft utánpótlásra és eszközre 
540.315 Ft önrésszel, melyből 300.000 Ft már rendelkezésre bocsájtott a testület. Tehát az így 
maradó két önrész összesen 4.583.481 Ft. Nem tudja, hogy a testület által 2016-ben jóváhagyott 
4.050.000 Ft összeg hogyan alakult ki. Az eredetileg a testület számára pályafelújításra leadott 
kalkuláció 2016.04. hónapban 14.173.200 Ft volt, amely sablon ajánlat (kb. 6.500 négyzetméterre 
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vonatkozott, előzetes felmérés nélkül). A földmérés és helyszíni felmérés után, amelyben 
számításba vették a helyi szállítási, beszerzési költségeket, így 14.975.777 Ft árajánlat érkezett, 
amely már a vámosszabadi pályára lett testre szabva (kb. 7.200 négyzetméter). 
Luka Zoltán képviselő elmondja, hogy az elmúlt 1,5 évben kétszer a „falhoz állítva” kellett a 
képviselő-testületnek döntenie a támogatásról. Szeretné, ha az SE elnöke minden 
munkafolyamatról, ha kell, naponta tájékoztassa a testületet. Illetve egy pontos műszaki tartalom 
is legyen mellékelve, mert szinte minden nap mást hallani erről is. 
Ambrus Gellért polgármester egyetért Luka Zoltán képviselő javaslatával. 
Pajor Károly alpolgármester kéri, hogy egy olyan kiegészítés kerüljön a határozati javaslatba 
miszerint az önrész vállalásának további feltétele, hogy a pálya melletti munkaterület eredeti 
állapotra történő visszaállításának határideje a Sportegyesület részéről korábban többször 
megerősített május 25. legyen. 
 
Határozati javaslat 
Sportpálya felújításához szükséges önrész vállalásáról 
Vámosszabadi Község képviselő-testülete úgy határozott, hogy (tekintettel a „Pályázati önrész 
átvállalása sportpálya felújítása céljából” elnevezésű 69/2017. (III.9.) KT határozatra, amelyben a 
Képviselő-testület a Vámosszabadi 180 hrsz-on lévő sportpálya felújítására a Premier Pitches Kft. 
árajánlatát az abban megjelölt műszaki tartalommal elfogadta és a sportpálya felújításának céljából 
4.050.000 Ft. összeget, mint pályázati önrészt biztosította a Vámosszabadi Sportegyesület részére) 
a Sportegyesület részére az MLSZ által megküldött újabb (határidőt módosító) határozatban 
megjelölt pályázati önrész eredeti határozathoz képest többletösszegét, azaz 533.481.- Ft-ot a 
sportpálya felújítására biztosítja a Vámosszabadi Sportegyesület részére. 
Az önrész vállalásának feltétele, hogy  
1.  a kivitelezés műszaki dokumentációját, illetve a kivitelezővel megkötött szerződés 
garanciális feltételeit a képviselő-testületet rendelkezésére bocsátja és a kivitelezésről Horváth 
József  Vámosszabadi SE elnöke hetente írásosos tájékoztatást ad. Az első ilyen tájékoztatás 
időpontja 2018.05.22. 
2. a pálya melletti munkaterület eredeti állapotra történő visszaállításának határideje 2018. 
május 25. 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő, mivel Horváth József képviselő személyes érintettség 
okán nem vesz részt a szavazásban. A Képviselő-testület 2 fő igen szavazatával, 1 fő 
ellenszavazata és 1 fő tartózkodása mellett, az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2018. (IV. 12.) KT határozat 
Sportpálya felújításához szükséges önrész vállalásáról 
Vámosszabadi Község képviselő-testülete a „Sportpálya felújításához szükséges önrész 
vállalásáról” szóló határozati javaslatot elutasította. 
 

7. napirendi pont: Gyermekjóléti szolgálat beszámolója; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 

Ambrus Gellért polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
 
Határozati javaslat: 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó, 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó, 2017. évi beszámolóját.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
74/2018. (IV. 12.) KT határozat 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó, 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó, 2017. évi beszámolóját.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 

8. napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárásról (Duna utca, Kökényszeg utca 
részleges felújítása); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 
Ambrus Gellért polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztését 
kiegészíti azzal, hogy javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 5 meghívandó gazdasági 
szereplőről a polgármester legyen jogosult dönteni, természetesen úgy, hogy arról egyeztet a 
képviselőkkel. 
 
Határozati javaslat 
Gazdasági szereplők meghívásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Vámosszabadi 
útfelújítások építési beruházása” tárgyú, jelen ülés alkalmával megindítandó közbeszerzési eljárás 
szabályszerű megindítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, miszerint az 5 meghívandó 
gazdasági szereplőről a polgármester jogosult dönteni.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
75/2018. (IV. 12.) KT határozat 
Gazdasági szereplők meghívásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Vámosszabadi 
útfelújítások építési beruházása” tárgyú, jelen ülés alkalmával megindítandó közbeszerzési eljárás 
szabályszerű megindítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, miszerint az 5 meghívandó 
gazdasági szereplőről a polgármester jogosult dönteni.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
Határozati javaslat:  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat vonatkozásában 
a műszaki tartalom megvalósítására közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás tárgya: „Vámosszabadi 
útfelújítások építési beruházása” 
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A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3) 
bekezdésének megfelelően megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (lajstromszám: 01039). A szakértővel történő szerződés megkötésére a 
polgármester jogosult. 
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, ennek 
megfelelően a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.  
Az eljárásban kötelezően felkérendő 5 gazdasági szereplő kiválasztása a polgármester feladata. A 
kiválasztáskor a polgármester köteles olyan szereplőket felkérni, amelyek képesek a szerződés 
teljesítésére. Ajánlatkérőként az eljárási típus kiválasztásakor figyelembe vette a Kbt. 
egybeszámításra és részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt rendelkezéseket. 
A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük 
szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért ajánlattevők a vállalt jótállás mértéke 
(minőségi szempont) és a nettó ajánlati ár (ár szempont) alapján versenyeznek egymással. 
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős bírálóbizottság három tagját az 
alábbiak szerint kéri fel a Képviselő-testület: 
a.         Közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező: Dr. jur. Glavanits Judit, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
b.         Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Csongrádi Fábián 
c.         Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Bognár Mónika 
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn 
nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről. 
A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
mellékletként csatolt szövegét, és felhatalmazza a szakértőt az eljárás tényleges megindítására. 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
76/2018. (IV. 12.) KT határozat 
„Vámosszabadi útfelújítások építési beruházása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat vonatkozásában 
a műszaki tartalom megvalósítására közbeszerzési eljárást indít. Az eljárás tárgya: „Vámosszabadi 
útfelújítások építési beruházása” 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3) 
bekezdésének megfelelően megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót (lajstromszám: 01039). A szakértővel történő szerződés megkötésére a 
polgármester jogosult. 
Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, ennek 
megfelelően a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény 
közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljárás.  
Az eljárásban kötelezően felkérendő 5 gazdasági szereplő kiválasztása a polgármester feladata. A 
kiválasztáskor a polgármester köteles olyan szereplőket felkérni, amelyek képesek a szerződés 
teljesítésére. Ajánlatkérőként az eljárási típus kiválasztásakor figyelembe vette a Kbt. 
egybeszámításra és részekre bontás tilalmára vonatkozó 16-19. §-ban foglalt rendelkezéseket. 
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A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük 
szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért ajánlattevők a vállalt jótállás mértéke 
(minőségi szempont) és a nettó ajánlati ár (ár szempont) alapján versenyeznek egymással. 
A közbeszerzési eljárásban a döntés előkészítéséért felelős bírálóbizottság három tagját az 
alábbiak szerint kéri fel a Képviselő-testület: 
a.         Közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező: Dr. jur. Glavanits Judit, felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
b.         Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező: Csongrádi Fábián 
c.         Pénzügyi szakértelemmel rendelkező: Bognár Mónika 
A bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn 
nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről. 
A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
mellékletként csatolt szövegét, és felhatalmazza a szakértőt az eljárás tényleges megindítására. 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester  
 
9. napirendi pont Döntés a Leader-pályázatról (TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, 
TÖRTÉNELMI, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT 
JAVÍTÓ ÉS AZ IDENTITÁSTUDATOT NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK 
TÁMOGATÁSA) 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 
Ambrus Gellért polgármester: az előterjesztést megkapták a képviselők. A pályázat elsősorban 
kerékpártároló kiépítését, illetve a Gyuri-tó környékének rendbetételét, Harangláb szerkezeti 
felújítását célozná. 
 
Határozati javaslat 
LEADER pályázatról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a természeti, 
kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőséget javító és az identitástudatot 
növelő kezdeményezések támogatására kiírt Leader-pályázaton indul, elsősorban kerékpártároló 
létesítése és a Gyuri-tó környezetének tereprendezése, másodsorban a Harangláb felújítására 
céljából.  
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
77/2018. (IV. 12.) KT határozat 
LEADER pályázatról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a természeti, 
kulturális, történelmi, épített örökségünket fenntartó, elérhetőséget javító és az identitástudatot 
növelő kezdeményezések támogatására kiírt Leader-pályázaton indul, elsősorban kerékpártároló 
létesítése és a Gyuri-tó környezetének tereprendezése, másodsorban a Harangláb felújítására 
céljából.  
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
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10.napirendi pont: Döntés az önkormányzati feladatellátást támogató pályázatról 
       Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 
Ambrus Gellért polgármester előadja az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.  
Ambrus Gellért polgármester ismerteti a pályázati alcélokat, majd arra kérte a képviselőket, 
döntsék el, melyik alcél kiválasztása lenne a legcélszerűbb. A képviselő-testület az óvodai, iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztést preferálja, így ennek megfelelően az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatról 
Vámosszabadi Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű kiírásra pályázatát benyújtja és a 
részvételhez szükséges saját forrást biztosít az alábbi alcél megvalósítására: 
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása: 6.365.304.- Ft saját forrása a Vámosszabadi 180 hrsz-ú ingatlan 
területén elhelyezkedő aszfaltos sportpálya felújítására. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. május 2. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
78/2018. (IV. 12.) KT határozat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázatról 
Vámosszabadi Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű kiírásra pályázatát benyújtja és a 
részvételhez szükséges saját forrást biztosít az alábbi alcél megvalósítására: 
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása: 6.365.304.- Ft saját forrása a Vámosszabadi 180 hrsz-ú ingatlan 
területén elhelyezkedő aszfaltos sportpálya felújítására. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. május 2. 
 
11. napirendi pont: Döntés a sebességkorlátozó elemekről; 
Előadó: Luka Zoltán képviselő 
 
Luka Zoltán képviselő előadja az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
 
Határozati javaslat: 
Sebességkorlátozó elemekről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Vámosszabadi lakó utcáin elhelyezett forgalomlassító elemek állapotát felülvizsgálja, azokat 
felújítja, illetve a lakó-pihenő övezeti Széchenyi utca elejére és végére a műszaki előírások 
figyelembevételével új forgalom lassító elemeket telepít. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. április 30. 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
79/2018. (IV. 12.) KT határozat 
Sebességkorlátozó elemekről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Vámosszabadi lakó utcáin elhelyezett forgalomlassító elemek állapotát felülvizsgálja, azokat 
felújítja, illetve a lakó-pihenő övezeti Széchenyi utca elejére és végére a műszaki előírások 
figyelembevételével új forgalom lassító elemeket telepít. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. április 30. 
 
12. napirendi pont: Folyamatban lévő rendezési terv módosító eljárás közbenső döntései 
(megyei rendezési tervhez kapcsolódóan); 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 
Ambrus Gellért polgármester elmondja, hogy tájékoztatást kapott, hogy a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv módosítását 
(továbbiakban: MTrT) határozta el. A módosítás alapvető célja a jelenleg hatályos MTrT 
jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak, valamint az Országos Területrendezési 
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) módosított változatának való 
megfelelés, figyelemmel a megváltozott jogi környezetre, a megvalósult és tervezett 
infrastrukturális elemekre, valamint a hatályos szakági fejlesztési elképzelésekre, összhangban a 
megye és az egyes települések fejlesztési céljaival. Annak érdekében, hogy a készülő MTrT 
figyelembe vehesse Vámosszabadi településrendezési és -fejlesztési elképzeléseit, ezt 2018. április 
20-ig jelezni kell. 
 
Határozati javaslat: 
Megyei Területrendezési Terv módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
polgármester által bemutatott terveket továbbítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
felhívására a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv módosítása céljából. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. április 20. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
80/2018. (IV. 12.) KT határozat 
Megyei Területrendezési Terv módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
polgármester által bemutatott terveket továbbítja a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
felhívására a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv módosítása céljából. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
Határidő: 2018. április 20. 
 
13. napirendi pont: Döntés a Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester  
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Ambrus Gellért polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 2013. évben elfogadta a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot – a továbbiakban: HEP –, melyet az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásai alapján készítettek el. 
A HEP-et 2015. évben felülvizsgálták, újbóli felülvizsgálata ismét időszerű.  
Áprilisban áttekintettük Vámosszabadi Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amely alapján 
megállapítottuk, hogy a program felülvizsgálata nem szükséges. Javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadja el, hogy a kétévente előírt áttekintésnek az 
önkormányzat eleget tett és a HEP-et változatlan formában elfogadja. 
 
Határozati javaslat: 
Helyi Esélyegyenlőség Program áttekintésről, felülvizsgálatának szükségességéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. kijelenti, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt 
áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja. 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot 
tegyen, hogy a 133/2013.(IX.19.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az 
önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program változatlan formában hatályos. 
Határidő: azonnal,  
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
81/2018. (IV. 12.) KT határozat 
Helyi Esélyegyenlőség Program áttekintésről, felülvizsgálatának szükségességéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. kijelenti, hogy Vámosszabadi Község Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt 
változatlan formában elfogadja. 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakhoz megfelelően nyilatkozatot 
tegyen, hogy a 133/2013.(IX.19.) határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot az 
önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program változatlan formában hatályos. 
Határidő: azonnal,  
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
14. napirendi pont: Egyéb döntés igénylő ügyek; 
Előadó: Ambrus Gellért polgármester 
 
Ambrus Gellért polgármester Pajor Károly alpolgármester javaslatára elmondja, hogy a 
Falumúzeummal kapcsolatban közös nevezőre kéne jutni.  
Tóth Géza képviselő véleménye szerint a Múzeumnak az Emlékpark lenne a legideálisabb 
helyszín. Ötlete szerint egy kisebb épület (konténerszerűség) kiépítése ideális megoldás lenne, 
melynek szerinte elfogadható az ára, turisztikai szempontból is jó megoldás lehet. 
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Pajor Károly alpolgármester véleménye szerint a Múzeum tárgyak egy részét raktározni kell és a 
maradék tárgyakat pedig szépen rendezetten tárolni a Múzeumban.  
A képviselő-testület megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen lehetőségek vannak arra 
vonatkozóan, hogy a kiállítási tárgyakat egy látogatható konténerben vagy ideális méretű 
közterületi kirakatban állítsák ki. A témában a képviselő-testület nem hoz határozatot.  
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző elmondja, hogy a Sziget utcában lévő kizárólag a 
019/10 hrsz-ú ingatlant érintő régóta húzódó rendezési tervet módosító eljárás olyan szakaszába 
érkezett, hogy az állami főépítésztől a záróvélemény megkérhető. Minden szakhatósági vélemény 
rendelkezésre áll, illetve a meghirdetett lakossági fórum is lezajlott, igaz lakossági érdeklődés 
nélkül, ami annak tudható be, hogy a tervmódosítás egyetlen ingatlan érint, és a módosítás 
semmiben sem befolyásolja a közvetlenül szomszédos ingatlanokat sem. 
Ambrus Gellért képviselő az alábbi két határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
A Vámosszabadi Szigeti u. 019/10 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosítás partnerségi 
egyeztetéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, a Vámosszabadi, Szigeti 
u. 019/10 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosítás teljes eljárás során a partnerekkel a 
partnerségi egyeztetés szabályai szerint a rendezési terv módosításának egyeztetése megtörtént. A 
dokumentumokkal kapcsolatban észrevétel, kifogás nem érkezett.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
82/2018. (VI. 12.) KT határozat 
A Vámosszabadi Szigeti u. 019/10 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosítás 
partnerségi egyeztetéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, a Vámosszabadi, Szigeti 
u. 019/10 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosítás teljes eljárás során a partnerekkel a 
partnerségi egyeztetés szabályai szerint a rendezési terv módosításának egyeztetése megtörtént. A 
dokumentumokkal kapcsolatban észrevétel, kifogás nem érkezett.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
Határozati javaslat: 
A Vámosszabadi Szigeti u. 019/10 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosításban a záró 
vélemény megkéréséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosszabadi Szigeti u. 019/10 
hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosítás dokumentációját és a véleményezési eljárásában 
beérkezett állásfoglalásokat megismerte. A 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti, az 
észrevételekkel és a szabályozás pontosításával egyet ért, egyéb észrevételt nem tesz, kifogást nem 
emel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosítása ügyében a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Osztály Állami Főépítész irányába a záró vélemény megkérése tárgyban a szükséges 
megkeresést tegye meg. 
Határidő: 2018. május 12. 
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Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 
fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
83/2018. (VI. 12.) KT határozat 
A Vámosszabadi Szigeti u. 019/10 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosításban a 
záró vélemény megkéréséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Vámosszabadi Szigeti u. 019/10 
hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervmódosítás dokumentációját és a véleményezési eljárásában 
beérkezett állásfoglalásokat megismerte. A 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti, az 
észrevételekkel és a szabályozás pontosításával egyet ért, egyéb észrevételt nem tesz, kifogást nem 
emel. 
A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv módosítása ügyében a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Osztály Állami Főépítész irányába a záró vélemény megkérése tárgyban a szükséges 
megkeresést tegye meg. 
Határidő: 2018. május 12. 
Felelős: Ambrus Gellért polgármester 
 
Luka Zoltán képviselő javasolja, hogy az idei évre vonatkozóan a szúnyoggyérítési stratégiát 
vitassák meg. A tavalyi év jó kiindulási alap, de a szúnyoggyérítés szükségessége függ az időjárási 
körülményektől és az áradásoktól. Javasolja, hogy a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban lakossági 
tájékoztatás is történjen meg, az alábbi szöveggel: 
„A testület hosszútávon elsősorban a biológiai gyérítést preferálja, és örömmel fogadta a hírt, 
hogy a 2018-ban már az Országos Szúnyoggyérítési Program keretén belül is alkalmazzák ezen 
környezetbarát eljárást, ám a módszer kiforrásáig földi és légi kémiai gyérítések kombinálásával 
próbálja megoldani a védekezést. 
Az idei évben - a korábbi évekhez hasonlóan - a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezi és 
koordinálja a központi gyérítést, melyet a korán beköszöntött nyár miatt az előző éveknél 4-6 
héttel korábban, már az április 23.-án kezdődő héten megkezdett, de emellett mi is felvettük a 
kapcsolatot légi és földi gyérítést végző vállalkozókkal és pontosítjuk velük az ütemtervet: 
– a vérszívók első megjelenésétől kezdve, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett 
országos programtól függetlenül – de azzal összhangban – minden csütörtökre rendelünk 
gyérítést, egyik héten légi, másik héten földi kémiai technológiával 
– a 2017-es szezonban megkezdett gyakorlatot továbbfejlesztve, a falu lakott területein kívül is 
minél nagyobb területet vonnánk be a kezelésbe, gondolunk itt a falut övező tocsogók, csatornák 
és vizes rétek környezetére, illetve a 2017-ben rendezett belterületi Bácsai csatorna partot is be 
szeretnénk vonni a földi gyérítést végző autó nyomvonalába, ehhez kérnénk az ott lakók 
segítségét is a rendezett partok szabadon hagyásával. 
– felvesszük a kapcsolatot a lárvairtó tablettákat forgalmazó céggel, és ezen technikát 
önkormányzati területen lévő szúnyogtelepeken alkalmazva – egyfajta lokális biológiai 
gyérítésként – tesszük még hatékonyabbá a védekezést. 
E két utóbbi témában várjuk a lakosság jobbító ötleteit és segítségét is. 
Szeretnénk kiadni egy ennél részletesebb tájékoztatót a fentiekről, illetve az egyéb lakossági 
lehetőségekről, melyekkel még elviselhetőbbé lehetne tenni a nyári estéket.” 
 
A képviselő-testület támogatja a tájékoztató kibocsátását és a gyérítés rendszeressé tételét. 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt Ambrus Gellért a Képviselő-testület nyilvános 
ülését 23:20 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Ambrus Gellért            Kató Mária 
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