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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. július 2-án (kedden) 19 órakor tartott 

rendkívüli üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 19.00-tól 19.30-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. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Kukorelli Norbert képviselőt kijelölte.  
Kérte, hogy fogadják el a napirendi pontot. 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pont meghatározása 

1. „Kerékpárutak határok nélkül-az építés első fázisa tárgyú közbeszerzési eljárás” nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2. Döntés vis maior pályázat beadásáról; 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: 
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118/2013.(VII. 2.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. „Kerékpárutak határok nélkül-az építés 1. fázisa tárgyú közbeszerzési eljárás” nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztása; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2. Döntés vis maior pályázat beadásáról; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 

1. Napirendi pont: „Kerékpárutak határok nélkül-az építés 1. fázisa tárgyú 
közbeszerzési eljárás” nyertes ajánlattevőjének kiválasztása 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester 
Elmondta, hogy a kerékpárút építése tárgyában közbeszerzési eljárást indítottak, az ajánlattételi felhívásra 
az ajánlatok beérkeztek. Az ajánlatokat a közbeszerzési szakértő és a bíráló bizottság áttekintette és 
értékelte. 
 
Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
A Bizottság megvizsgálta és értékelte az ajánlatokat és az eljárás lefolytatását követően a Lang-Szolg Kft-t 
javasoljuk a Képviselő-testületnek nyertes ajánlattevőként kihirdetni. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
„HU-SK Kerékpárutak határok nélkül-az építés 1. fázisa” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 
nyertes ajánlattevő kiválasztása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „HU-SK Kerékpárutak 
határok nélkül-az építés 1. fázisa” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatokat és a bíráló bizottság 
véleményét. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9081 Győrújbarát, István u. 213. szám 
alatti székhelyű Lang-Szolg Kft. ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Lang-Szolg Kft-vel 
kössön építési szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 07. 15. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2013. (VII. 2.) önkormányzati határozat 
„HU-SK Kerékpárutak határok nélkül-az építés 1. fázisa” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 
nyertes ajánlattevő kiválasztása 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a „HU-SK Kerékpárutak 
határok nélkül-az építés 1. fázisa” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatokat és a bíráló bizottság 
véleményét. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9081 Győrújbarát, István u. 213. szám 
alatti székhelyű Lang-Szolg Kft. ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Lang-Szolg Kft-vel 
kössön építési szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 07. 15. 
 

2. Napirendi pont: Döntés vis maior pályázat beadásáról 
 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester 
Elmondta, hogy indokolt a vis maior pályázat beadása, a dunai árvíz miatt, azért, hogy a védekezés során 
felmerült költségeik megtérítésre kerüljenek. A pályázatot a jegyzőnő és a pénzügyi ügyintéző készíti el. Az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Vis maior támogatás benyújtásáról 
1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: Vámosszabadi Községben a 2013. júniusában levonuló dunai árhullám miatt 
folytatott védekezési tevékenység.    
helye:  

- Vámosszabadi Község közigazgatási területe 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

0 Ft 0% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás  0 Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 177.622  Ft 100% 

Források összesen 177. 622 Ft 100% 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 177.622,-Ft, melynek fedezetét 
az Önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

 A károsodott épület(ek) az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák): --- 
 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 
rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó. 
 
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja 
ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

 A Képviselő-testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013. (II. 28.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
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Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. 07. 19.  

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2013. (VII. 2.) önkormányzati határozat 
Vis maior támogatás benyújtásáról 
1. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: Vámosszabadi Községben a 2013. júniusában levonuló dunai árhullám miatt 
folytatott védekezési tevékenység.    
helye:  

- Vámosszabadi Község közigazgatási területe 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

0 Ft 0% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás  0 Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 177.622  Ft 100% 

Források összesen 177. 622 Ft 100% 

 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 177.622,-Ft, melynek fedezetét 
az Önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

 A károsodott épület(ek) az Önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák): --- 
 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 
rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó. 
 
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja 
ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 

 A Képviselő-testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013. (II. 28.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. 07. 19.  

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

ülését 19.30 órakor berekesztette.  

 
 

kmf. 

 

 

         Réti Csaba                                                                                               dr. Torma Viktória  
       polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
  Kukorelli Norbert                        
 települési képviselő 


