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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. július 18-án (csütörtökön) 17.15 órakor tartott 

rendkívüli üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 17.15-től 17.30-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 
Müller Sándor   képviselő 
                                        mindösszesen: 5 fő 
 
Igazoltan távol:  Méri Attila képviselő 
   Vámosi Elek Balázs képviselő 
   

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
   

 
Réti Csaba polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SzMSz szerint Horváth Anita képviselőt kijelölte.  
Elmondta, hogy sürgősen el kell dönteniük, hogy a Belügyminisztériumban, a keddi megbeszélésen, ki 
vegyen részt. Kérte, hogy fogadják el a napirendi pontot. 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pont meghatározása 

1. Tárgyalódelegáció meghatározása a Belügyminisztériumi megbeszélésre; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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121/2013.(VII. 18.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Tárgyalódelegáció meghatározása a Belügyminisztériumi megbeszélésre; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

1. Napirendi pont: Tárgyalódelegáció meghatározása a Belügyminisztériumi 
megbeszélésre 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester 
Elmondta, hogy a Belügyminisztérium tárgyalni hívta az Önkormányzatot, személy szerint őt, a 
Vámosszabadira tervezett befogadó állomással kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy többen menjenek és a 
tárgyaló delegációban vegyenek részt az önkormányzati oldalról, valamint a civil oldalról is, olyan személy, 
aki a korábbi megmozdulásokat vezette. Az Önkormányzat részéről saját maga mellett a jegyző és az 
alpolgármester részvételére gondolt. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Tárgyalódelegáció tagjainak kijelöléséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. 07. 23. napján 
a Belügyminisztériumban tartandó tárgyaláson az Önkormányzat részéről Réti Csaba polgármester, 
Kukorelli Norbert alpolgármester és dr. Torma Viktória jegyző, a lakosság képviseletében Buruzs István 
vesznek részt. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 07. 23. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 2 fő igen szavazatával (Réti 
Csaba polgármester, Kukorelli Norbert alpolgármester) 3 fő ellenszavazata mellett (Alasztics Ervin, 
Horváth Anita és Müller Sándor képviselők) az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2013. (VII. 18.) önkormányzati határozat 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította.    
 
Kukorelli Norbert alpolgármester elhagyta az ülés helyszínét 17.18 órakor. Réti Csaba 
polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 
 
Réti Csaba polgármester 
Tekintettel arra, hogy az előző javaslatot nem fogadta el a Képviselő-testület, javasolom, hogy két civil 
személy, Buruzs István és Hordós Tamás vegyen részt a megbeszélésén, a saját magam és a jegyzőnő 
mellett. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Tárgyalódelegáció tagjainak kijelöléséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. 07. 23. napján 
a Belügyminisztériumban tartandó tárgyaláson az Önkormányzat részéről Réti Csaba polgármester és dr. 
Torma Viktória jegyző, a lakosság képviseletében Buruzs István és Hordós Tamás vesznek részt. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 07. 23. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2013. (VII. 18.) önkormányzati határozat 
Tárgyalódelegáció tagjainak kijelöléséről 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. 07. 23. napján 
a Belügyminisztériumban tartandó tárgyaláson az Önkormányzat részéről Réti Csaba polgármester és dr. 
Torma Viktória jegyző, a lakosság képviseletében Buruzs István és Hordós Tamás vesznek részt. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 07. 23. 
 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 

ülését 17.30 órakor berekesztette.  

 
 

kmf. 

 

 

         Réti Csaba                                                                                               dr. Torma Viktória  
      polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
   Horváth Anita                        
települési képviselő 


