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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. június 5-én (szerdán) 16 órakor tartott 

rendkívüli üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 16.00-tól 17.45-ig tart. 
 

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

Réti Csaba   polgármester 
Kukorelli Norbert  alpolgármester 
Alasztics Ervin                       képviselő 
Horváth Anita   képviselő 
Méri Attila   képviselő 
Müller Sándor   képviselő 
Vámosi Elek Balázs  képviselő 
                                        mindösszesen: 7 fő 
 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
   

 

Réti Csaba polgármester 

Köszöntötte a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 3 képviselő-testületi tag – Horváth Anita, Müller 

Sándor és Vámosi Elek Balázs – indítványára hívtam össze, és rendkívüli testületi ülésről lévén szó, a 

meghatározott napirendeken túl más téma felvételére nincs lehetőség. Tegnap kaptunk értesítést, hogy a 

mai napon érkezni fog a katasztrófavédelemnek egy munkatársa, egy hivatásos tűzoltó, aki folyamatos 

kapcsolattartóként összekötő lesz, itt lesz a pihenőhely és az ellátását is mi fogjuk megoldani. Ez a személy 

Schreiner Ákos, aki már tájékozódott is a helyszínen. Ha valamilyen intézkedést szeretnénk 

kezdeményezni, pl. kérés érkezik a lakosság részéről, akkor a kapcsolattartón keresztül értesítenünk kell a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 
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dr. Torma Viktória jegyző 

Most a katasztrófavédelmi megbízott irányítja a települést, és ő dönt mindenről, ezért van itt. Ő mondja 

meg, hogy mit és hogyan kell csinálni.  

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Ezt légy szíves a testülettel is közöld Csaba, hogy milyen helyi védelmi terv ez? 

dr. Torma Viktória jegyző 

Ez a helyi védelmi bizottságnak a névsora. 

Vámosi Elek Balázs, képviselő 

Ez félreérthető volt, azt hittem, hogy a miénk, így már értem. 

Réti Csaba polgármester 

Kérte, hogy fogadják el a napirendi pontokat. 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározásáról 

1. A Dunán várható árhullámmal kapcsolatos feladatok összehangolása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2. Réti Csaba polgármester munkába állása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 

 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen 
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2013. (VI. 5.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározásáról 

1. A Dunán várható árhullámmal kapcsolatos feladatok összehangolása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2. Réti Csaba polgármester munkába állása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli 
előterjesztés) 

 
1. Napirendi pont: A Dunán várható árhullámmal kapcsolatos feladatok összehangolása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester 

Először egy nagyon rövid tájékoztatót mondanék a legfrissebb helyzetről. Folyamatosan jönnek az önként 

jelentkezők, akik állandó készenlétben vannak, őket tájékoztatni fogjuk a teendőkről. Mostantól 

jelentenünk kell, ha valaki elhagyja a települést, biztonsági szándékkal, illetve, ha elvisznek egy idős embert 

a faluból, arról a Polgármesteri Hivatalban bejelentést kell tenni. Ez este lesz kihirdetve a fórumon. 

dr. Torma Viktória jegyző 

Értesítettek bennünket, hogy a kitelepítés tervet is meg kell csinálni. Összeírtuk az utcafelelősöket és a 

többi adatot, beküldtük a Katasztrófavédelemnek, de jelezték, hogy a kitelepítési tervet is készítsük el. 
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Réti Csaba polgármester 

Ezen dolgoztak egész éjjel Győrben, a kirendeltségen. Még nem kaptuk meg az erre vonatkozó sablon. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Azt szeretném kérdezni, hogy hol van Vámosszabadi katasztrófavédelmi terve, mert ezt a testület nem 

ismeri. 

Réti Csaba polgármester 

Ez megvan, bármikor megismerhető, vannak bene régi dokumentumok is, 2011-es is, de minden nincs 

meg. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Miért nem tudjuk az utcafelelősöket, és a többi beosztott személyt? 

dr. Torma Viktória jegyző 

Ezt most kellett Győrzámolyon is meghatározni, teljesen új feladat volt ez, korábban ilyenre nem volt 

szükség. Úgy csináltuk, hogy felosztottuk a települést 5 utcafelelősre, mindegyik kapott három utcát és 

befogadópontokat is ki kellett jelölnünk.  

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Ez mind rendben van, de már két napja hívogatnak azzal, hogy mit hogyan kell csinálni. Én úgy 

gondolom, hogy ha van tervünk, márpedig mindenki tudja, hogy nincs tervünk, csak most haladékot 

kaptunk, a lakossággal miért nem ismertettük, vagy a testület legalább miért nem ismerte meg. Ezt 

aktualizálni kellene, fel is szólítottak minket háromszor is. Tavaly augusztusban, aztán decemberben, és 

januárban is. Így van Csaba? Most végül is hol tartunk, van-e veszélyelhárítási tervünk, ez a kérdésem.  

Réti Csaba polgármester 

Igen, ez így történt.  

Horváth Anita képviselő 

Akik a listán szerepelnek, 80 vagy 50 ember, ők mikor kaptak levelet, mire vethetőek be, mi a feladatuk.  

Réti Csaba polgármester 

Vannak 2011-ben kiment határozatok, ez biztos. Amiket tavaly frissítettünk, azok sajnos nem mentek ki. 

Horváth Anita képviselő 

Akkor honnan tudják, hogy kinek kell készülnie? 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Én most mindenkit felhívtam személyesen, ezzel nincs gond. Vámosszabadin nincs olyan gond, hogy 100 

embert kellene egyszerre mozgósítani. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 
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Szerencsére még nincs, de mindenki ezt kérdezi. Téged meg azért okolnak Norbi, hogy nem mondasz 

semmit, nem történik semmi, ezt hallom folyamatosan a faluban. Úgy gondolom, hogy ezt már 

megismerhettük volna, és közzé is tehettük volna. Meg azt is szeretném látni, hogy a polgárőrök hogyan 

vannak beosztva, mert már 3. napja mindenki szolgálatban van. Hétfő óta már szolgálatban vannak a 

polgárőrök, viszont a tegnap megmutatott listában több polgárőr is szerepel, őket ki kell húzni, mert más 

feladatot látnak el. Már hétfőn meg kellett volna lennie a pontos listának, mert ezt várják el.  

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Egyenlőre nem kell menni sehova. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Nem a menésről van szó, hanem, hogy ki mit csináljon, ha ez meg ez történik.  

Horváth Anita képviselő 

Tegnap az Önkormányzat közbiztonsági referensével végignéztük a régebbi névsort, egy-két személyen fel 

vagyok háborodva, őket kihúztuk. De az a szomorú, hogy abból az 50 emberből kb. 20 tudja, hogy lehet, 

hogy a héten be lesznek osztva és számítanak rájuk. Több emberrel is találkoztam, akik nem tudják, hogy 

rajta vannak a listán és mi lesz a feladatuk.  

Réti Csaba polgármester 

Én is mondtam pár nevet a listára, de találkoztam olyannal is, aki két helyre volt beosztva. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Van-e arra lehetőség, hogy aki meg akarja védeni a saját házát, igényelhet-e homokzsákokat. Úgy tudom, 

hogy ez működik és van rendszere és szabálya.  

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Nem lehet igényelni az államtól. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Ez biztos, vagy csak gondoljuk? 

dr. Torma Viktória jegyző 

A katasztrófavédelmi megbízottat kell megkérni, hogy tájékoztasson. Győrzámolyon már érdeklődtem és 

ott azt mondta a katasztrófavédelmi parancsnok, hogy házhoz nem adnak homokzsákot.  Onnantól, hogy 

központilag elrendelték a veszélyhelyzetet, a védekezés költségét az állam finanszírozza.  

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Megkérdezte a katasztrófavédelmi megbízottat, és jelezte neki, hogy valaki szeretne homokzsákot 

igényelni, azt mondta, hogy ilyen nincs, nem lehet. A Dunán kell védekezni, nem a háznál, itt nincs víz.  

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Rendben, biztos így van. De én azt kérdeztem, hogy saját költségen hozathatunk-e homokot, és aki akarja, 

megvédheti a házát. 
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Méri Attila képviselő 

Akik az 50-es listán név szerint szerepelnek, azok meg lettek most hívva a lakossági fórumra? 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Mindenki kapott meghívót a postaládájába. 

Müller Sándor képviselő 

Családonként egy ember, de nem tudja, hogy rajta van-e a listán. 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Aki jelentkezik, hogy segít annak fel lesz írva a neve és a telefonszáma. 

Müller Sándor képviselő 

Akkor minek a lista? 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Nem tudom, hogy minek kell a lista. 

Horváth Anita képviselő 

A polgári védelemhez kellett az 50-es lista. Nem véletlenül csináltuk azt a listát. Az 50 ember nevét fel kell 

este olvasni, hogy itt van-e és hogy vállalja-e.  

Méri Attila képviselő 

Először szerintem telefonon keressük fel ezeket az embereket. 

Müller Sándor képviselő 

Az 50 emberen felül olyan csapatokat is kellene szerveznünk, akik szívesen elmennek segíteni más 

településekre is. 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Az mindig az adott helyzettől függ, hogy mikor és hova kellenek emberek. A katasztrófavédők fogják őket 

irányítani. Azt is elmondták, hogy az állam megtéríti a munkabéreket is. Ha valakit határozattal 

berendelnek a polgári védelembe, akkor az állam megtéríti a védekezés miatt kiesett munkabérét a 

munkáltatónak. 

Alasztics Ervin képviselő 

Este, a fórumon elhangzik-e, hogy a gyerekeket, időseket ki kell telepíteni? 

Réti Csaba polgármester 

Nem, illetve a lehetőség igen. Akinek van hová, bárkit menekíteni, az megteheti. Én is be fogom jelenteni 

hivatalosan, hogy ma délután az anyósom és a lányom elhagyták a községet.  

Alasztics Ervin képviselő 
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Javaslom, hogy a szombati kórustalálkozót mondjuk le, illetve a bácsait is, mert nem lenne jó lekötni a 

falubuszt.  

Réti Csaba polgármester 

Persze, természetesen le lesz mondva. 

Méri Attila képviselő 

Utcafelelősből hányat akarunk kinevezni Vámosszabadin? 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Ebben kérjük majd Alasztics Ervin segítségét, még a fórum előtt ki kellene jelölni őket. 

dr. Torma Viktória jegyző 

Győrzámolyon először megnéztük azt, hogy egy utcában hány ingatlan van, és oda hányan vannak 

bejelentkezve, ez hány családot jelent. Öt körzet lett kijelölve, öt utcafelelőssel. Az is meg lett határozva, 

hogy az egy körzetben élőket hová kell bevinni. Azokon a helyszíneken összegyűjtik őket és elszállítják. 

Csináltunk egy regisztrációs lapot is, amelyen két ember összeírja, hogy az adott helyen kik jelentek meg.  

Müller Sándor képviselő 

Ha elrendelik a kitelepítést, akkor ha valakinek van autója, akkor azt már most el kell vinnie, mert mindene 

itt marad. Ebből azt következik, hogy itt maradnak autó nélkül, így a szállításukat meg kell szervezni. 

Réti Csaba polgármester 

Mielőtt elrendelnék a kitelepítést, minden egyes család megkapja majd azt az értesítést, hogy milyen 

túlélőcsomagot kell összeállítania, amit majd magával vihet.  

Müller Sándor képviselő 

A fórumon mindenképpen tájékoztatni kell az embereket arról, főleg akik a védekezésben részt vesznek, 

hogy ha elrendelik a kitelepítést, akkor autókkal már nem lehet közlekedni, így az utókat még addig 

elszállíthatják esetleg Győrbe. Ez fontos, ezt tudnia kell mindenkinek és ez nem pánikkeltés. Ha az 

önkormányzat vásárol ellátmányt a védekezésben résztvevőknek, stb. akkor az elszámolható lesz? 

Réti Csaba polgármester 

Igen, számla legyen róla, így elszámolható lesz a védekezési költségek között. 

dr. Torma Viktória jegyző 

Ha az állam elrendelte a vészhelyzetet, akkor maximum a vis maior keretből lehet pénzt igényelni, de 

ennek pontosan utána fog kérdezni.  

Müller Sándor képviselő 

A homokzsákolásra szervezünk rendszeresen lakosokat? Mert tulajdonképpen ez a háttérmunkája az egész 

védekezésnek. 

Kukorelli Norbert alpolgármester 
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Igen, szervezünk. 

dr. Torma Viktória jegyző 

A hivatal új kolleganője elvégezte a közbiztonsági referens tanfolyamot. Elméletileg nála van egy lista, ami 

már frissítve lett. 

Németh Miklós Andrásné ügyintéző, közbiztonsági referens 

Igen, ebből már ki lett húzva, aki nyugdíjas vagy már meghalt. Tegnap már 10 új ember fel is került a 

listára, de ők még nem tudják, hogy be vannak osztva.  

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Visszatérve a falubuszra, be kell osztani, hogy mikor ki vezeti, ügyeletet kell megszervezni. 

Réti Csaba polgármester 

Mindenkinél kell lennie meghatalmazásnak, hogy vezetheti a buszt. 

Alasztics Ervin képviselő 

A beosztottak névsorát közzé lehetne tenni elektronikus felületen? 

Réti Csaba polgármester 

Még egyszer át kell nézni, néhány embert beírni, és majd utána.  

dr. Torma Viktória jegyző 

Adatvédelmi szempontból aggályos lehet. 

Németh Miklós Andrásné ügyintéző közbiztonsági referens 

Nem lehet feltenni internetre. Ennek az a hivatalos módja, hogy határozatokat kell küldeni az embereknek, 

hogy tudjanak róla. A régi határozatokat vissza kell vonni és újat kell kiadni. A nem állandóan bevont 

személyeknek pedig ideiglenes határozatot kell adni. A katasztrófavédelmet kértem, azt mondták, hogy 

majd küldenek. Ha meglesz, és átküldik, akkor tudok ideiglenes határozatot készíteni.  

Horváth Anita képviselő 

Akkor a listán szereplő neveket a fórumon fel kellene olvasni, és a hiányzó embereket még kijelölni. 

Réti Csaba polgármester 

A 2011-es kijelölő határozatok még érvényben vannak. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

A polgárőr autókat is be lehet osztani szállításra. 

Horváth Anita képviselő 

Ma este 6-kor ki fogja koordinálni azokat, akik jelentkeznek segíteni? 
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Kukorelli Norbert alpolgármester 

A közbiztonsági referensnek szóltam, hogy írja fel a nevüket, címüket, telefonszámukat. Majd értesítjük 

őket, hogy mikor kell jönniük. 

Ezt követően a képviselők részletesen megvitatták a falubusz ügyeleti beosztását, és azt, 

hogy mikor ki fogja vezetni. 

Horváth Anita képviselő 

Akkor este tényleg felolvassuk azoknak a nevét, akik be vannak osztva? 

Kukorelli Norbert alpolgármester 

Szerintem ne olvassuk fel, a Csaba megkér mindenkit, hogy aki szeretne jelentkezni, azok írják fel a 

nevüket, címüket, telefonszámukat. 

Réti Csaba polgármester 

Megállapítja, hogy a busz beosztása elkészült. Van-e valakinek egyéb javaslata az esti fórummal 

kapcsolatban? 

Alasztics Zsolt polgárőr 

Annyi javaslatom lenne, hogy ha pl. egy idős házaspár elhagyja a falut, akkor azt jelezzék, hogy üres a ház. 

Réti Csaba polgármester 

Ha másnak hozzáfűznivalója, akkor lezárom ezt a napirendet. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: 

Határozati javaslat 
A dunai árhullám okozta veszélyhelyzet miatti teendők meghatározásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részletesen megvitatta a Dunán levonuló 
árhullám okozta veszélyhelyzet miatti teendőket és meghatározta a részt vevők feladatait, valamint a 
falubusz beosztásának rendjét. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos, értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2013. (VI. 5.) önkormányzati határozat 
A dunai árhullám okozta veszélyhelyzet miatti teendők meghatározásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részletesen megvitatta a Dunán levonuló 
árhullám okozta veszélyhelyzet miatti teendőket és meghatározta a részt vevők feladatait, valamint a 
falubusz beosztásának rendjét. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos, értelem szerint 
 

2. Napirendi pont: Réti Csaba polgármester munkába állása 
 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
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Réti Csaba polgármester 

Tisztelt Képviselők! Hétfőn munkába álltam. Most zárult le egy aktív rehabilitációs időszak, és úgy érzem, 

hogy a kondícióm már jó lett, ami alkalmassá tesz a napi 8 órás munkavégzésre. A hétfői nehézségeket 

nagyon sajnálom, végül is Kukorelli Norbert alpolgármester azt a bizonyos levelet nem az én 

megbízásomból írta, hanem saját elhatározásából, amelyben megemlített személy szerint engem is. Sajnos 

nekem csak kedden délben állt helyre az internetes kapcsolatom, a levelező rendszerek. Este értesültem 

arról, hogy észrevételek érkeztek a levelére, nekem nem volt lehetőségem arra, hogy azokra reagáljak. 

Viszont most már minden rendben van, igyekszem belevetni magam a napi ügyekbe. Balázs, neked annyit, 

hogy amit a polgarmester@vamosszabadi.hu e-mail címre küldtél, azt nem tudtam olvasni, a 

vamosph@vamosszabadi.hu-ra pedig nem érkezett meg a leveled, ezt más is megerősítette, de nem akarok 

magyarázkodni. Most azt kérem és remélem, hogy különösen a mostani helyzetben segítsetek engem, 

dolgozzunk együtt minden tekintetben a falu érdekében. Más a mostani helyzetem más a mostani mentális 

állapotom, ez a betegség sok tekintetben megerősített, és azt mondom, hogy én készen állok a veletek való 

együttdolgozásra, a folyamatos információcserére, a testületi akarat és döntések kialakítására és 

végrehajtására.  

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Én nem véletlenül írtam, és visszatérnék az elmenésedhez. Az is egy ilyen helyzet volt, hogy rendkívüli 

testületi ülést kellett volna összehívni, te nem hívtad össze, inkább elmentél kezelésre. Itt lezárult ez a 

történet, nem tudtunk rólad semmit, nem jöttél be, nem írtál semmit, nem foglalkoztál semmivel. Utána 

visszajössz a lábtörlő alatt.  

Réti Csaba polgármester 

Ilyet nem mondjál Balázs. 

Vámosi Elek Balázs képviselő 

A Norbi írt egy levelet, hogy hétfőtől a Csaba van, pont. Úgy gondolom, hogy öt hónap után a 

munkáltatódnál, ami a Képviselő-testület, neked meg kell jelenned: itt vagyok, dolgozni tudok vagy nem 

tudok, ismerem a feladataimat, a kötelezettségeimet, és akkor kezdjük el azt, ami félbemaradt, meg azt, 

amit még el sem kezdtünk. Ennyit kellett volna tenned és mondanod, ezért vagyok felháborodva. Ez nem 

munkavállalói, nem polgármesteri, nem a falu első emberéhez méltó viselkedés és ténykedés. Úgy 

gondolom, hogy Vámosszabadin nem mondhatja senki, hogy „nem tudom, nem voltam itt, nem kaptam 

meg”. Pontosan a novemberi és decemberi félreértések elkerülése végett építettünk a levelezésbe 

biztosítékokat, mert mindenki gépe jó, csak a tiéd romlik el mindig. Az adminisztráció is tudja olvasni a 

leveleket, amelyeket kinyomtat és a kezedbe ad. Nem véletlenül küldtem el a könyvtári e-mail címre a 

levelet, elkerülve az előbb említett esetet. Neked kellett volna összehívni egy testületi ülést azzal, hogy 

hétfőn jövök és munkába állok. Aki ezzel nem ért egyet, az kövessen meg. Én úgy gondolom, hogy ez a 

normális, és Vámosszabadi így kellene működnie a dolgoknak. Nincs nem végrehajtott költségvetési 

rendelet sem, az, hogy nem építek utat, mert nincs kedvem vele foglalkozni. Csaba, ilyen nincs! Bízok 

benne, hogy a józan paraszti eszed is azt mondja, hogy igazam van és ezt így kell csinálni. Mindenki tesz, 

hozzá a maga kis dolgát a közös célhoz, aki úgy gondolja, hogy számára ez fontos. Ez kialakult a Norbinál, 

amit meg is akarok neki köszönni, csak ebbe is voltak hibák, amit majd értékelhetünk, miben hol tartunk. 

Ezzel foglalkoznunk kell, mert nem állhat meg az élet azzal, hogy megjöttél. Felelős munkahelyre jöttél 

vissza, ez pénzbe kerül a falunak, 12 órai munka vár rád naponta. Ez fontold meg, tudod-e ilyen fizikális és 

mentális állapotban vállalni. Itt szórakozni nem lehet, nem szanatóriumba jöttél vissza. 

mailto:polgarmester@vamosszabadi.hu
mailto:vamosph@vamosszabadi.hu-ra
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Réti Csaba polgármester 

Nagyon szépen kérlek, ne használj ilyen kifejezéseket és jelzőket, így ne minősíts.  

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Azért mondok ilyeneket, mert nem voltál egy évig a munkahelyeden és nem alaptalanok, amiket mondok. 

Emlékezzél vissza tavaly nyárra, amikor senki nem tudta, hogy hol vagy, nem jártál be. Ennek vetettünk 

véget az SZMSZ-ben. Jogaid vannak és kötelezettségeid, légy szíves ehhez tartsd magad és akkor együtt 

fogunk tudni dolgozni. Nekem csak ez a kérésem és nem macerálni akarlak ezekkel. Ezt várja el tőled a 

falu is, remélem tudod, hogy a morális helyzet megváltozott, és nap mint nap találkozik vele az ember, 

azért mertem neked ezeket elmondani. Ez a feladatom, ez a dolgom és ez a kötelességem, ezt érzem és ez 

a véleményem róla. Köszönöm! 

Réti Csaba polgármester 

Én is köszönöm, elfogadom a kritikádat. Ez egy pénteki konzíliumi döntés volt, amelyen azt mondták, 

hogy ha úgy érzem, akkor dolgozhatom. Az tény, hogy pénteken dél körül dőlt el, úgyhogy még egyszer is 

elnézést kérek és bocsánatot kérek, de olyan hirtelen jött a visszatérési lehetőség, hogy nálam pénteken 

délután még gyógytornász volt. Ez nem egyszerűen egy nátha volt, hanem egy átkozott betegség, amelyből 

a hosszú távú gyógyulás éveket vesz igénybe. Még egyszer hangsúlyozom, hogy tudomásul veszem és 

elfogadom a kritikádat, az a kérésem és az én szándékom is, hogy dolgozzunk együtt.  

Vámosi Elek Balázs képviselő 

Csaba, az elmúlt fél évben ez volt a jellemző, mindenki dolgozott és ott segített, ahol tudott a cél 

érdekében. Csak nem szeretném, hogy ez megint jogászkodásba menne át. Biztos, hogy mindenki segíteni 

fog, a Sanyi is, az Ervin is és az Attila is, én biztos vagyok benne, mert mi ezt vállaltuk. 

Réti Csaba polgármester 

Rendben van, értem. 

Méri Attila képviselő 

Reméljük, hogy egészségileg bírni fogod, mi támogatni fogunk. Nyilván te sem így tervezted. 

Réti Csaba polgármester 

Részemről köszönöm szépen, lezárom ezt a napirendet. Remélem elfogadjátok ezt a kölcsönös 

véleménycserét a személyemre és a feladatokra vonatkozóan. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra. 

Határozati javaslat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Réti Csaba 
polgármester 2013. 06. 01. napjától történő munkába állását és elfogadja az egymás részére 
nyújtott kölcsönös tájékoztatást. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen 
szavazatával, 1 fő ellenszavazata (Horváth Anita képviselő) mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2013. (VI. 5.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Réti Csaba 
polgármester 2013. 06. 01. napjától történő munkába állását és elfogadja az egymás részére 
nyújtott kölcsönös tájékoztatást. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 

ülését 17.45 órakor berekesztette.  

 
 

Kmf. 

 

  

     Réti Csaba                                                                                               dr. Torma Viktória  
    polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
  Alasztics Ervin                        
települési képviselő   

 

 

 


