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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. július 24-én (szerdán) 18 órakor tartott 

rendkívüli üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 22.12-ig tart. 
 

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

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

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
   
Önkormányzat részéről: Dolmányos Katalin művelődés-szervező 
 

 

Réti Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülésnek két oka 
van: az egyik, hogy a tegnapi napon a Belügyminiszter Úrnál volt egy megbeszélés, ami a mindennapi 
életünket biztosan befolyásoló menekülttáborral kapcsolatos. A másik hogy két képviselő holnaptól 
elutazik, ezért úgy érezte, hogy most van még lehetőség arra, hogy pár határidős kérdésben dönteni 
tudjanak. Az a kérdésem, hogy Vámosi Elek Balázs (mivel rendkívüli testületi ülésről van szó) mit javasol 
még tárgyszerűen megtárgyalni napirendre a kiküldött napirendi pontok mellett? 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő elmondja, hogy az EH-SZERES szerződés, a közbiztonság növelésével 
összefüggő kamerarendszer pályázattal kapcsolatos döntési folyamat, közvilágítás korszerűsítés, illetve a 
költségvetés módosítással kapcsolatos dolgok kerüljenek napirendre az Egybek között. 
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Réti Csaba polgármester megállapítja, hogy Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére az SzMSz szerint Alasztics Ervin képviselőt kijelölte. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Tájékoztató a község külterületére tervezett menekülttáborral kapcsolatos Belügyminisztériumi 
tárgyalásról; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2. A tábor megnyitásával összefüggő rendőri jelenlét elhelyezési és tárgyi feltételeinek a biztosítása; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

3. A 0331/17. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzési lehetősége; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (írásbeli előterjesztés) 

4. A 0238/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése a Magyar Állam javára a Duna-projekthez kapcsolódva; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

5. Jánossomorja Önkormányzatának Pannon-Víz Zrt-ben meglévő törzsrészvényeire vonatkozó 
elővásárlási jog megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 

6. Tájékoztató a Duo Change Kft. bérleti szerződésének felmondásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (írásbeli előterjesztés) 

7. A 2014. évi közvilágítás egységárának megtárgyalása, szerződés-tervezet áttekintése; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 

8.  Mtv. Zrt. felhívása „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” elnevezésű műsorfolyamban történő 
részvételére; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 

9. Egyebek 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Tájékoztató a község külterületére tervezett menekülttáborral kapcsolatos Belügyminisztériumi 
tárgyalásról; Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2. A tábor megnyitásával összefüggő rendőri jelenlét elhelyezési és tárgyi feltételeinek a biztosítása; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

3. A 0331/17. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzési lehetősége; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (írásbeli előterjesztés) 

4. A 0238/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése a Magyar Állam javára a Duna-projekthez kapcsolódva; 
Előadó: Réti Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés) 

5. Jánossomorja Önkormányzatának Pannon-Víz Zrt-ben meglévő törzsrészvényeire vonatkozó 
elővásárlási jog megtárgyalása; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 

6. Tájékoztató a Duo Change Kft. bérleti szerződésének felmondásáról; Előadó: Réti Csaba 
polgármester (írásbeli előterjesztés) 

7. A 2014. évi közvilágítás egységárának megtárgyalása, szerződés-tervezet áttekintése; Előadó: Réti 
Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 

8.  Mtv. Zrt. felhívása „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” elnevezésű műsorfolyamban történő 
részvételére; Előadó: Réti Csaba polgármester (írásbeli előterjesztés) 

9. Egyebek 
 

1. Napirendi pont: Tájékoztató a község külterületére tervezett menekülttáborral 
kapcsolatos Belügyminisztériumi tárgyalásról 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
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Réti Csaba polgármester köszöntötte a Győri Rendőrkapitányság képviseletében Szabó György Urat, aki 

a Rendőrkapitányság helyettes vezetője, Horváth Zoltán alezredes Urat, aki a közrendvédelmi osztály 

vezetője és helyettesét Horváth Szilveszter Urat. Azt mondták a rendőrség munkatársai, hogy szívesen 

meghallgatják a tájékoztatót, ami a tegnapi tárgyalásunkról szól, illetve szerettek volna itt lenni, amikor a 

rendőrségi jelenlét feltételeit, elhelyezésének tárgyi feltételeinek tárgyalására sor kerül. Tájékoztatás ad 

arról, hogy tegnap a Belügyminiszter Úrnál folytatott megbeszélés hogyan zajlott le, mire jutottak, milyen 

módon és hogyan értékeljük. Az előzetes megállapodásnak megfelelően Buruzs István úr (mint a civil 

szerveződés képviselője) kérésére, amikor megkaptuk a meghívást, úgy döntöttünk (Buruzs István 

kérésére), hogy diszkréten kezeljük ezt a meghívást, mert nem akartuk, hogy nyilvánosságra kerülvén az 

előzetes tájékozatlanság olyan Facebook bejegyzéseket, kommenteket szüljön, ami ronthatta volna a 

tárgyalási esélyeinket. A meghívás telefonon történt, neveket adhattam meg, hogy kik képviselik 

községünket. Ezek alapján egy 4 fős delegáció alakult: Buruzs István, Hordós Tamás, mint lakossági 

küldöttek, szóvivők, a jegyzőnő és jómagam. A Belügyminisztérium részéről jelen volt a Belügyminiszter 

úr, Kontrát Károly, Tállai András államtitkár urak, dr. Végh Zsuzsanna a Bevándorlási Hivatal főigazgatója 

és Papp Károly országos rendőrfőkapitány. Ebben az összeállításban ültünk le. Belügyminiszter Úr 

részletesebben ismertette a magyarországi menekültügyi helyzetet, mint ami a korábbi tudósításokban 

megjelent. Olyan adatokat is említett, melyek eddig nem hangzottak el, kiemelve például azt, hogy ebben 

az évben a becslések szerint, főleg a nyári időszakban, aztán már valószínűleg csökkenő számban, de 

40.000 migráns jön várhatóan Magyarországra. Az eddig országunkba érkezett 14.000 menekült közül 

2000-ről nem tudja a belügy, hogy hova lett, feltételezhetően sikeres zöld határ átlépők voltak és elhagyták 

országunkat. A miniszter úr megerősítette azt, hogy zárt befogadó állomást csak büntetés végrehajtási 

intézetek területén létesítenek, emiatt szükséges a nyílt befogadó állomás. Majd megkaptuk a lehetőséget 

arra, hogy álláspontunkat ismertessük. Az előzetes egyeztetésnek, feladatmegosztásnak (ami múlt 

csütörtökön és most hétfő este történt) megfelelően, jómagam a településünket mutattam be, nagyon 

kevés célzatos részlettémát kiemelve, Buruzs István és Hordós Tamás a megosztott feladatnak 

megfelelően, a biztonsági kockázatokat, gazdasági veszteségeket, kockázatokat fejtették ki. Ezután volt egy 

miniszteri értékelés, utána újra szót kaptunk. Ebben a szakaszban, ismerve a saját tárgyalási feladatunkat, 

hogy milyen sorrendet állítottunk fel céljainkat illetően, tervszerűen felkészültünk. Röviden a céljainkat 

sorba véve, a kettes változatban sikerült megegyezésre jutnunk, amely a nyitott állomásról meghatározott 

időre (ideiglenes jelleggel, március végéig) vonatkozott. Majd a Miniszter Úrral, illetve a sajtófőnök 

helyettessel megfogalmaztuk együtt a tervezett közös közleményt, hazafelé értesítettük a Képviselő-

testületi tagokat és a civil szervezet vezetőit. Győrbe érkezésünket követően Csiza-Pák Eszter segítségével 

megfogalmaztuk a közös nyilatkozatot és ezt küldtük el a minisztérium sajtósának, amelyben két szót 

módosítottak. Köszönöm Istvánnak, mint szervezőnek, azt az aktivitást, amit az elmúlt hetekben kifejtett, 

hogy az Önkormányzatot partnerként elfogadta, valamint az egyértelmű, korrekt együttműködést.  

Buruzs István elmondta, hogy az előtörténetét mindenki ismeri ennek az egész dolognak. Amit én 

fontosnak tartok kiemelni, hogy hétfő este még volt egy összeülés, amikor tisztáztuk azokat a tárgyalási 

stratégiákat, illetve elérhető célokat, amelyet elfogadhatónak tartottunk. Az alapvető célkitűzésünk az volt, 

hogy egyáltalán ne nyíljon meg a tábor. Kettes számú célunk (amit végül is elértünk) az volt, hogy a tábor 

nyíljon meg, de határozott idejű legyen, a harmadik, hogy zárt tábor legyen, a negyedik pedig, hogy  zárt és 

határozott idejű legyen a tábor. Erre volt felhatalmazásunk, hogy ezekre mondhatjuk, hogy igen, amiben 

mi szélesebb körben megegyeztünk. Minden másra azt kellett volna mondanunk, hogy ebben nem 

dönthetünk. Ebben a helyzetben sikerült tartani a tárgyalás menetét. Tamás javaslatára reagálva a 

Belügyminiszter Úr belement a határozott időre, ideiglenes jelleggel megnyíló kombinációba. Ami fontos 

lenne, hogy a Belügyminiszter Úr, amikor a sajtótájékoztatót összeállítottuk, a közös sajtóközleményben a 

következő pontokat szeretné látni: hogy Vámosszabadi megérti és együtt érez az országgal a bevándorlási 

problémáinak kezelésével, az ideiglenes szót kifejezetten hangsúlyozni kérte, hogy március végével 
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felülvizsgálatra kerül a tábor helyzete, illetve az építmény hasznosítása az Önkormányzat céljainak irányába 

mutasson. Azt gondolom, hogy jelen politikai helyzetben nem várhatjuk azt, hogy betűvel leírja, hogy 

március végével bezárják a tábort és az Önkormányzat megkapja az épületet. Tehát saját magának hagyott 

valamennyi szabad mozgásteret, ezt tükrözi vissza az MTI közlemény szövegezése és az elhangzott szavak 

közti különbség. Jelen pillanatban én azt gondolom, és erről egyeztettünk a civilek kemény magjával, hogy 

igaziból két lehetőség volt, az egyik az, hogy a Belügyminiszter Úr azt mondja – csúnyán fogalmazok, 

elnézést a hölgyektől - hogy „Kapjátok be, menjetek haza”. A másik, hogy üljünk le, beszéljük meg, és ha ti 

elhiszitek, amit ígérünk nektek, akkor együttműködünk. Mi ebbe az utcába mentünk bele, mert hiszünk 

abban, hogy egy Belügyminiszter, ha valamit felelősségteljesen kijelent, akkor ahhoz tartja magát. És ha 

nem költözik ide Afrika jövő tavasszal Európába, vagy Magyarországra, ő mindent megtesz, hogy a 

nekünk adott szavát megtartsa, ha nem, akkor ott folytatjuk, ahol tegnapelőtt abbahagytuk, alezredes 

úrhoz megyünk engedélyt kérni, és folytatjuk a fáklyás felvonulást a városban. Ez nem fenyegetés, ez 

tényközlés. Voltak páran, akik úgy értékelték a lakosság részéről, hogy abbahagytuk a tiltakozást. Én úgy 

értékelem, hogy ez egy tűzszüneti megállapodás. Amíg azon az úton haladunk, amire ígéretet kaptunk, 

addig ez mehet, de hogyha  valamilyen módon erről letérnek az események, akkor kénytelenek leszünk 

megint a hangunkat hallatni. Én azt gondolom, hogy nekünk lakosságnak az elkövetkező időszakban - 

együttműködve a Képviselő-testülettel - azon kell dolgoznunk, hogy amikor márciusban odamegyünk, 

akkor legyenek kész terveink, hogyha április 1-jén megkapjuk azt a bizonyos kulcsot, akkor mit csinálunk 

az épülettel. Illetve ha nem április 1-én, akkor mikor? Tehát erre az egészre fel legyünk készülve, úgy, 

ahogy a lehetőségeinkhez képest most is fel voltunk készülve erre a tárgyú megbeszélésre. Ami fontos és 

még nem hangzott el, hogy az a kamerarendszer, amelyet az Önkormányzat korábban megpályázott, az 

egy „nem nyertes„ pályázat volt, de a Belügyminiszter Úr a szemünk előtt írta alá a megállapodás végén az 

erre való jóváhagyását, áldását, vagy minek nevezzem, tehát megadta nekünk azt a 7-8 millió forintot, ami 

ehhez szükséges volt. Biztosított bennünket, hogy a készenléti rendőrség állományából 6 fő, a sima 

rendőrségi állományból 2 fő, a kettő körzeti megbízott, illetve egy parancsnok - tehát 10+1 fő - lesz az a 

rendőri állomány aki legalább is a kezdeti időkben itt szolgálatot teljesít. Úgy fogalmazott a 

Belügyminiszter Úr, hogy ennek a létszámnak a változása a biztonsági helyzet függvényében változhat. Én 

azt gondolom, hogy nekünk az lenne a jó, ha olyan béke lenne, hogy ebből a 10 főből 6 hazamehetne, és 

nem abba az irányba kellene terelni a dolgot, hogy még szigorodjon. Ami még fontos, amikor leketyeg ez 

az időszak, akkor a vámosszabadiaknak a megtett erőfeszítéseikért, áldozatvállalásukért cserébe nem kell 

megvásárolniuk ezt az ingatlant, hanem úgy fogalmazott, hogy nekünk adja. Erre polgármester úrnak volt 

egy közbevetése, hogyha csak úgy ingyen megkapjuk, akkor egyrészt 15 év elidegenítési tilalom áll fenn, 

másrészt nem használhatjuk akármire, ezért annyiban maradtunk, hogy egy jelképes összegért, amely lehet 

1,-Ft, 100,-Ft,1.000,-Ft, 10.000,-Ft, vagy akármennyi forint, de a lényeg az, hogy ha szerencsénk van, akkor 

ezzel a tárgyalással keresztülvihetünk dolgokat… 

Ennyi lett az egésznek a végkimenetele. Tegnap, ahogy hazaértünk, a Kisalföld újságírójával leültünk. Ami 

neki befolyási képessége van, azzal az országos médiákban is támogatja ennek a megállapodásnak a 

nyilvánosságra kerülését. Miután a Kisalfölddel tárgyaltunk, következett a papírmunka, készítettem egy 

rövid összefoglalót ennek az egésznek az eredményéről, Azt gondolom, hogy mindenképpen rossz vért 

szült volna, hogyha a lakosság megint csak az újságból értesült volna arról, hogy megegyeztünk valamiben 

a kormányzattal. Ezért tegnap kiadtam egy sajtóközleményt 5 perccel azután, hogy az MTI-n is hivatalosan 

megjelent és mindenkinek publikussá vált. Ezután 7-kor a Moszkítóba mentem, és aki ott volt, illetve az a 

pár ember, akihez eljutott a híre, annak elmeséltem. Én azt gondolom, hogy semmi titkolni valónk nincs 

ebben az egészben. Vannak páran, akik azt kudarcnak élik meg, én 90-10, vagy 80-20%-ra tenném a 

kudarc-hívők arányát. Azt gondolom, amit a többség, hogy ebből a helyzetből amit lehetett, kihoztuk. 

Illetve aggódva, de bizakodva várják, hogy a dolog úgy szűnjön meg, ahogy megegyeztünk. Köszönöm 

szépen, részemről ennyi lett volna. 
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Réti Csaba polgármester megköszönte az összefoglalót.  

Horváth Anita képviselő kérdése nincs, de szeretné Istvánnak megköszönni az elmúlt 6 hetet, az éjjelt-

nappalt, a civil szervezéseket. Úgy gondolja, hogy a civilek érték el azt, hogy itt ideiglenes szállás nyíljon. 

Buruzs István mondaná, hogy szívesen, de az lett volna a jó, ha nem kerülnek ilyen helyzetbe. Azt 

gondolja, hogy abban a fázisban vannak, hogy oltanunk kell a tüzet, és csak azután lehet azt nézni, hogy 

kinek a kezében van a gyufa, amitől ez lángra kapott, de ennek még nem jött el az ideje.  

Méri Attila képviselő megjegyezte, hogy szívesen látják más akció keretében is. 

Réti Csaba polgármester megköszönte és összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
A Belügyminiszterrel folytatott tárgyalásról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. július 23. napján, a 
Belügyminisztériumban tartott tárgyalásról szóló beszámolót.  
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
A Belügyminiszterrel folytatott tárgyalásról szóló beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. július 23. napján, a 
Belügyminisztériumban tartott tárgyalásról szóló beszámolót.  
 

2. Napirendi pont: A tábor megnyitásával összefüggő rendőri jelenlét elhelyezési és 
tárgyi feltételeinek a biztosítása 
 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester az előző napirenddel összefüggésben, most a téma a rendőri jelenlét 

biztosítása, elhelyezésük, és tárgyi feltételeik biztosítása itt a községünkben. Elmondja, hogy eddig mi 

történt, illetve, hogy milyen szándékok fogalmazódtak meg. Egyrészt már az első lakossági fórum 

alkalmával a rendőrfőkapitány úgy mondta, hogy a megyei és városi rendőrkapitányság a feltételeket 

megteremti ahhoz, hogy az itt élő embereknek a biztonságérzetét fent lehessen tartani, és a lehető 

legkisebbre lehessen visszaszorítani az esetlegesen előforduló bűncselekményeket, szabálysértéseket, a 

leendő befogadóállomás lakói tekintetében. Beszéltek feltételesen arról is, hogy milyen körülményeket kér 

a rendőrség, hangsúlyozva, hogy rendőrőrsöt itt nem lehet létesíteni, mert annak megvannak a különös és 

részletes szabályai. Viszont a rendőri jelenlétet megfelelő szakmai létszámmal biztosítani kívánják, ehhez 

kérnek egy olyan helyet, ahol két helyiség elkülöníthető, az egyik lehet nyitott, de a másik zárt kell, hogy 

legyen. A nyitott helyiségben, ha bármilyen lakossági bejelentés érkezik, az ott szolgálatot teljesítő 

rendőrnél azt meg lehet tenni. A zárt helyiség a közvetlen meghallgatás helye lenne, akár a bejelentő, akár a 

bejelentés nyomán bekísért vagy őrizetbe vett személy tekintetében. Erre elmondta, hogy létezik egy 

polgárőr épület, amit a polgárőrség használ, az volt a kérdés, hogy van-e ott két külön helység. 

Tájékoztatott arról, hogy nincs, viszont a Faluházban van. A városi kapitányság képviselői megnézték, 

hogy mit tudunk ajánlani. Megmutatta nekik a bővített épületrészben a nyitott részt, a porta-szerűséget, 

illetve mellette a  civil szervezetek irodáját. A jelen levő rendőri vezetők ezt elfogadhatónak tartották. 

Olyan részletekről is szó esett, hogyha erre sor kerülne, akkor mit kérnének még, pl.: a riasztórendszer 

leválasztása, hogy a rendőrök által használt traktust külön lehessen kezelni. A másik az internetes 
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kapcsolat. Ki is jött 2 informatikus a rendőr főkapitányságról, és értekeztek a mi rendszergazdánkkal. 

Egyeztettek, hogy a feltételeket technikailag hogyan tudják biztosítani. Ezt követően arról volt szó, hogy 

testületi állásfoglalást kell alkotnunk és akkor kiderül, hogy milyen módon, milyen tárgyi feltételekkel tudja 

biztosítani Vámosszabadi a rendőrök munkáját. Amit még tárgyi feltételként kértek, hogy számítógépet 

biztosítsunk, nyomtatót pedig hoznak. 

Szabó György kapitányság vezető helyettes elmondta, hogy nekik ki kell vonulni, és a kihallgatásokra 

be kell hozni őket, könnyebbséget jelentene, ha nem kellene őket Győrbe bevinni és ott meghallgatni, 

majd utána visszahozni, ami a létszámkérdést is figyelembe véve óriási leterheltség lenne, meg ha kijövünk, 

akkor eleve plusz rendőr van a területen. És itt tényleg mindent el  tudnának helyben végezni. Arra kéri az 

Önkormányzatot, hogy ha lehetőség van rá, biztosítsák számunkra a helységeket és a technikai 

felszereléseket. Az informatikai részt a kapitányság rendezi. Ha ezek meglennének, akkor megköszönném 

a támogatást. 

Réti Csaba polgármester kérdéseket véleményeket vár. 

Méri Attila képviselő megkérdezte, hogy a 10+1 fő azt jelenti, hogy folyamatosan ennyi rendőr van jelen, 

vagy egy kvázi létszámot jelent, akik váltják egymást. 

Szabó György kapitányság vezető helyettes  elmondta, hogy ezt jelenti, napi 24 órában, folyamatos 

váltásokkal. A túl sok rendőri jelenlét sem jó, mert akkor sem teszik arrébb a létesítményt. 

Horváth Szilveszter alezredes elmondja, hogy aki itt reggel felveszi a szolgálatot azt az éjszakás kolléga 

is itt fogja váltani. Az eligazítást is itt tartják, minden egyes fellépésnél a keletkezett anyagokat a 

parancsnok átveszi, és tájékoztatja az állományt. A két helyismerettel rendelkező körzeti megbízott a napi 

munkája mellett besegít a munkába, ha azt az állampolgárok, vagy menekültek mozgása indokolttá teszi. 

Réti Csaba polgármester szerint ez úgy értelmezhető, hogy a körzeti megbízott önállósága, felelőssége és 

feladatköre megmarad.  

Horváth Zoltán rendőr alezredes szerint igen, csak adott esetben folyna bele a menekültszállóhoz 

köthető ügyekbe. A rendőrség feladata a kapcsolattartás, mind a menekültszálló vezetőjével, mind az ottani 

személyzettel, illetve az ott szerzett információt megosztják a parancsnokkal és az állománnyal. Tudniuk 

kell, hogy az itt levők milyen migrációba tartoznak, honnan jöttek és ott milyen magatartást tanúsítottak az 

őrzésük során, volt-e velük probléma, vagy sem, illetve hogy kikre kell nagyobb figyelmet fordítani. 

Horváth Szilveszter rendőr alezredes szerint a körzeti megbízottak ugyanúgy önállóan dolgoznak, mint 

eddig. 

Réti Csaba polgármester a kapcsolattartásról jutott eszébe, hogy kérésükre az Igazgatónő megnevezte 

azt a személyt, aki a befogadó állomás vezetője és a mi kapcsolattartónk  lesz. Tehát ha bármikor, 

bármilyen észrevétel van, lehet hozzá fordulni. 

Horváth Zoltán alezredes megkérdezte, hogy milyen információ van arról, hogy ez a befogadó állomás 

mikor nyitná meg kapuit. 

Réti Csaba polgármester tájékoztatta, hogy annyit tudnak, hogy egy ÁNTSZ engedély hiányzik még, a 

napokban várják ide az orvosi rendelő teljes felszerelését. Olyan információk is vannak, hogy már a 

befogadó állomás háziorvosát is kiválasztották. Ma jött egy értesítés arról, hogy 2013. július 31-én délután 

15 órakor a befogadó állomás területén helyszíni bejárásra kerül sor, amelyre meghívnak engem, mint 
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polgármestert és kérték, hogy erről értesítsem a Képviselő-testület tagjait, valamint a civilcsoport vezetőjét. 

Tehát, aki tud jöjjön el erre a bejárásra. Én biztos ott leszek 31-én, 13 órakor. 

Müller Sándor képviselő megkérdezte, hogyan lesz megoldva a menekültek közlekedése. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy azokat, akiket ide hoznak, gyermekes családok, merthogy a 

gyermekes férfiak, apák felelősségvállalása nagyobb, így kisebb rizikót jelentenek, mert tudják, hogy a 

magatartásukkal a családjukat is veszélyeztetik. Továbbá egyedülálló hölgyekről volt még szó, illetve a 

BÁH által erőteljes szűrés után jöhetnek egyedülálló férfiak, akik kevés rizikót jelentenek. Az érkező 

gyermekeknek kötelező az iskoláztatása. Már megvan az az iskola és óvoda, ahová majd a szállón élő 

családok gyermekeit el kell szállítani és nekik biztos, hogy lesz külön szállítóeszköz oda-vissza. 

Horváth Anita képviselő megkérdezte, hogy csak a gyermekeknek, vagy mindenkinek. 

Buruzs István elmondja, hogy a minisztériumi tájékoztatás során elhangzott, ahogy ő értette, hogy a 

Belügyminisztérium finanszírozza a közlekedést a szálló és a győri, Szövetség utcai Bevándorlási Hivatal 

között. Az is elhangzott, hogy győri általános iskola lesz, óvodáról annyi volt, hogy épületen belül 

megoldják. Tehát a vámosszabadi óvodát és iskolát a táborlakók nem terhelik. A családokra vonatkozóan, 

amit polgármester úr elmondott, hogy főként családokat helyeznek ide, vizesblokk csak emeletenként van, 

tehát lehet, hogy a névleges kapacitásnál csak kisebb létszámmal tudnak üzemelni. A buszról annyit, hogy 

céljárat, tehát egyenesen Győr felé megy, a faluba nem jön be, és ha úgy tetszik az ő mozgásukat Győr 

irányába tereli. Egy-másfél hete a kormánymegbízottól is ugyanez az információ jött be, tehát két 

csatornán is ugyanaz az értesülésük. 

Müller Sándor képviselő szerint két szempontból is érdekes a buszjárat, egyik, hogyha a 14-es úton 

kóricálnak a menekültek, az nekik nem biztonságos, a másik, ami megfogalmazódott a lakosság részéről, 

hogyha közös busszal közlekednek, akkor abból nemkívánatos történések is lehetnek. Megkérdezte, hogy a 

rendőrök számára kialakítandó állomást nem lehetne mégis a polgárőr irodában kialakítani? Mert, ha a 

faluházba hozzák be ezt az irodát, akkor elveszik a civil szervezeti iroda, aminek már funkciója van, 

nyelvtanfolyamot tartanak benne folyamatosan, és azt gondolja, hogy ez még a média termre is kihatással 

lehet. Egy gipszkarton fallal a polgárőr irodát két helyiséggé lehetne alakítani, így megoldódna a probléma. 

Szabó György kapitányság vezető helyettes szerint ott nincs fűtés nincs. 

Müller Sándor képviselő szerint van kályha. 

Buruzs István elnézést kér, hogy civilként közbeszól, de naponta eljár az ipari parkban az Audi mellett, 

ott háromemeletes épületeket húznak fel konténerekből. Pont az én gyárammal szemben lehet ezeket 

bérelni. Sőt a napokban olvastam, hogy a rendőrségnek is van konténerirodája Budapesten. Nem akarok 

senkit konténerbe szorítani, de ez a történet, ha minden kerek, akkor 8 hónapra szól, és emiatt kellene 

most a polgármesteri hivatalt átrendezni, ennek a helyzetnek alárendelni. A konténerirodát elektromos 

fűtéssel, gázkályhával, akármivel lehetne fűteni is. Nem egy méltatlan helyre kellene költöztetni a 

biztonságunkért működő erőket. Lehet hogy egy kicsit ki kell kötni abból hogy van egy helység itt, meg 

van egy ott egy nem tudom mennyire lepukkant épületben. 

Réti Csaba polgármester az az épület nem lerobbant, a polgárőrök nagyon szépen felújították saját 

erőből. Tény, hogy az épületet kályhával lehet csak fűteni, gázfűtés nincs. A tetőcsere is be van ütemezve. 

Beszélgettek a polgárőrök az együttműködésről, és az az aggodalmuk, hogy a rendszeresen szolgálatot 

vállaló csoport nagy része, a nyugdíjasok, - volt TSZ-dolgozók, most be vannak fogva, fel kellett ülniük 
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gépekre. Az az aggodalom megvan a polgárőrök részéről, hogy eleget tudnak-e tenni az együttműködésben 

szabott feltételeknek. 

Horváth Anita képviselő reméli, hogy csak tavaszig lesz meg a szálló, addig azt javaslja, hogy a 

nyelvtanfolyamot helyezzék át máshová. Ha esetleg mégis tovább működne a szálló, mint 8 hónap, akkor 

jövőre elgondolkodhatnának azon, hogy a polgárőr irodát alakítsák át fűthetővé és oda helyezzék át a 

rendőrállomást. 

Buruzs István megkérdezte, hogy a konténerkérdés nem lehetne-e megoldás. 

Szabó György kapitányság vezető helyettes elmondja, hogy ezt nekik is fel kell vetni! Erre most nem 

tud válaszolni. 

Általános vita alakult ki arról a jelenlévők között, hogy hová tennénk, a víz-villany honnan lenne.  

Szabó György kapitányság vezető helyettes megkérdezte, hogy az a probléma, hogy a civileknek nem 

marad meg a helye? A nyelviskola is ott lenne?  

Réti Csaba polgármester megkéri a nyelviskolát, hogy a fenti terembe tegyék  át az óráikat. 

Dolmányos Katalin művelődésszervező elmondta, hogy 12 fő az össz-létszám, és november közepéig 

tart a tanfolyam. 

Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy az informatikai rendszer megoldott, a riasztó modern 

PC-alapú, zónássá tehető, tehát amit kinyitnak, addig lehet menni. A lépcsőn már nem lehet felmenni. 

Réti Csaba polgármester megkéri még a rendőrség képviselőjét, hogyha felmerült még valami a témával 

kapcsolatban azt jelezze. 

Szabó György kapitányság vezető helyettes azt javasolja, hogy a menekültek telepítése előtt még 

egyszer le kellene ülni (rendőrség, képviselők, polgármester, civilek) és egyeztetni kell a véleményeket. 

Tudnunk kell, hogy milyen szabályokat fognak alkalmazni, hányan lesznek, stb. Mi lesz a pontos házirend, 

meg kell beszélni a részleteket. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a befogadó állomások házirendjét egy IRM rendelet 

szabályozza. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a szövetség utca és a tábor között a közlekedés az ügyintézésüket 

szolgálja, amíg a papírjaikat elrendezik. Amiről mi beszélünk, az az, amikor elindulnak Győrbe 

unalmukban vásárolni, stb. Kovács Gyula igazgató úr azt mondta, hogy lesz külön buszjáratuk be a 

városba. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy túl vannak ezen, megmondták, hogy nem utazhatnak együtt a 

lakosok és a menekültek a mi járatainkon. 

Buruzs István elmondta, hogy lesz buszjárat, Széles úrral más kontextusban egyeztettek, akkor is 

elmondta, hogy lesz buszjárat. Kimondottan az a célja, hogy ne a faluba jöjjenek be, hiszen itt nem tudnak 

sem dohányárut vásárolni, sem a telefonjukat nem tudják feltölteni. Egyenesen Győrbe menjenek be, ahol 

tudnak fogyasztani. 

Réti Csaba polgármester vállalja, hogy leegyezteti ezt a találkozót. 
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Alasztics Ervin képviselő fontosnak tartja a rendszeres buszközlekedést a tábor és a város között. Ezért 

javasolja, hogy az Önkormányzat forduljon levélben a Bevándorlási Hivatalhoz, hogy teremtse meg a 

feltételeket. És onnantól kezdve nincs vita. El kell dönteni milyen rendszerességgel járjon a busz, de ő 

naponta több fordulót lát szükségesnek. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy annyit tud, hogy Kovács Gyula regionális igazgató elképzelése 

szerint a házirendjükhöz igazodik majd a buszjárat. Reggel bemegy - a Szövetség utcában várakozik -, este 

pedig visszajön. Attól is függ, hogy a BÁH miben állapodik meg a Kisalföld Volánnal. 

Alasztics Ervin képviselő szerint ezt csak megerősítené az önkormányzati határozatba foglalt levelük. 

Amikor legutoljára a megyei főkapitány is itt volt, ő azt mondta, hogy ezt szorgalmazni fogja. Ezt nagyon 

fontosnak tartotta a tábor működése szempontjából. 

Méri Attila képviselő konkrét javaslattal él július 31-ével kapcsolatban. Javasolná, hogy ezt a közös leülést 

a nevesített táborvezetővel tegyék meg. Ha a bejárás 15.00 órakor kezdődik, akkor előtte 13:00-kor legyen. 

Erre hívják meg a rendőrség képviselőjét. És a függőben levő kérdéseket: - buszjárat, -utazás, -házirend, 

beszéljék meg. 

Horváth Anita képviselő szerint  írjanak levelet, és ami abban le van írva arra válaszolni kell.  

Réti Csaba polgármester szerint levelet fognak írni.  

Müller Sándor képviselő megkérdezte, hogy a számítógépnek milyen paraméterekkel kell rendelkeznie. 

Szabó György kapitányság vezető helyettes szerint az informatikusuk tudja megmondani, vannak 

követelmények, azért, hogy ne férhessen senki hozzá a programhoz, stb., ezt akarják feltenni a gépre, ő 

majd megmondja, hogy mekkora gépre van szükség. 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy már egyeztettek erről a Konkoorddal, hogy egy jó minőségű 

használt gép megfelel ennek a célnak, garanciaidővel, kb. 60.000,-Ft, amit az Önkormányzat finanszíroz. 

Ezt követően összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
Rendőriroda működési feltételeinek a megteremtéséről  
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megteremti a feltételeket a 
Faluház földszintjén egy rendőriroda működéséhez, és a portafülkét, valamint a civil irodát rendelkezésre 
bocsátja a rendőrségnek, ahol leválasztott, különzónás riasztó kerül kiépítésre. A Képviselő-testület a 
rendőriroda működését azzal is segíti, hogy számítógépet vásárol és azt a rendőrség használatába adja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
Rendőriroda működési feltételeinek a megteremtéséről  
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megteremti a feltételeket a 
Faluház földszintjén egy rendőriroda működéséhez, és a portafülkét, valamint a civil irodát rendelkezésre 
bocsátja a rendőrségnek, ahol leválasztott, különzónás riasztó kerül kiépítésre. A Képviselő-testület a 
rendőriroda működését azzal is segíti, hogy számítógépet vásárol és azt a rendőrség használatába adja. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
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18.40 órakor Kukorelli Norbert alpolgármester belépett a Képviselő-testület ülésére. Réti Csaba 

polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A jelen lévő rendőrök megköszönték a lehetőséget, és bíznak benne hogy továbbra is folyamatosan jó 

kapcsolat lesz és tudjuk tartani a rendet a bevándorlókkal.  

A Képviselő-testületi ülés helyszínét 18.50 órakor elhagyták a rendőrség képviselői és Buruzs István. 

3. Napirendi pont: A 0331/17. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzési lehetősége  
 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tudomása szerint ez már volt 

korábban napirenden testületi ülésen, de most alkották meg a rendeletet, amely egyértelműen tartalmazza, 

hogy 60 napon belül kell az Önkormányzatnak bejelenteni a megszerzésre való igényét. Kiküldték azt a 

térképrészletet, amelyen bejelölték, hogy hol is van ez a terület. Ez a háromszög alakú terület a kivett 

mocsár. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a döntésnek két dolgot kell tartalmaznia, az egyik, hogy 

tulajdonba kívánják venni az ingatlant, a másik pedig, hogy ki az a személy, aki ebben eljárhat, gondolja ez 

a polgármester úr lesz. 

Müller Sándor képviselő elmondta, hogy ez már januárban volt téma. 

dr. Torma Viktória jegyző szerint igen, akkor határozatba is foglalták. De az akkor egy Kincstári 

felmérés volt, de most meg kell hozni a döntést a jogszabály alapján. Két lehetőség van az ingatlan 

értékelésére: az egyik ingyenes, amikor a jegyző állítja ki 30 nap alatt az adó- és értékbizonyítványt, a másik, 

hogy egy független szakértőt kérnek, hogy végezze el a forgalmi értékbecslést. A helyi jegyző nem járhat el 

olyan ügyekben, amelyekben az Önkormányzat érintett, mert az eljárási törvény mivel érdekegyezőség van. 

Ezért vagy kijelölést kér, hogy ebben az ügyben egy másik jegyző járjon el, de akkor nem biztos, hogy 

beleférnek az előírt 30 napba, vagy kérik, hogy független szakértő végezze el a forgalmi értékbecslést, de 

azért fizetni kell. 

Alasztics Ervin képviselő szerint nem kellene ezért fizetni, próbálják meg kérni a kijelölést. 

dr. Torma Viktória jegyző természetesen kérni fogja ezt és beszélni is fog azzal a kollégával, akit 

kijelöltek. 

Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat  
Vámosszabadi 0331/7. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közigazgatási 

területén lévő, jelenleg a Magyar Állam tulajdonát képező 0331/17. hrsz-ú ingatlant a tulajdonába kívánja 

venni. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződést kösse meg és írja alá. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 
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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127/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi 0331/7. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának a megszerzése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közigazgatási 

területén lévő, jelenleg a Magyar Állam tulajdonát képező 0331/17. hrsz-ú ingatlant a tulajdonába kívánja 

venni. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a szerződést kösse meg és írja alá. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 

4. Napirendi pont: A 0238/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése a Magyar Állam javára a 
Duna-projekthez kapcsolódva 

 
Előadó: Réti Csaba polgármester 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a 0238/2 hrsz. ingatlan értékesítése a Magyar Állam javára. a 

tavaly nyári Duna-Projekt során értékesített területek közül kimaradt. A térkép-részleten bekarikáztuk, ez a 

kivett árok ami jól kirajzolódik, csak kicsi a méretarány miatt. 

Alasztics Ervin települési képviselő megkérdezte, hogy ha nem adják el akkor mi történik.  

dr. Torma Viktória jegyző szerint akkor kisajátíthatják. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint, ha meg akarják venni, akkor az a terület értékes. Akkor ne adják 

oda 30 vagy 40 forintért, ha egyébként 120-at is érhet. 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy 42,06 Ft a vételi ajánlat. 

Alasztics Ervin képviselő a Duna–Projekttel kapcsolatban hangot ad a felháborodásának. Értelmetlen 

húzás volt a mezőgazdasági útra kitermelni az iszapot, a gabonákat összegyúrták, az út pedig járhatatlan, 

simán számolhatnak néhány kártérítési igénnyel, de ha a másik oldalra tették volna, ott senkit nem zavarna. 

Ez értelmetlen rombolás. 

Réti Csaba polgármester szerint kirakták a működési sávba, de véleménye szerint nem volt igazi 

partrendezés, és az utak valóban járhatatlanok. Már jelentette a területgazdának. 

Müller Sándor képviselő szerint a helyreállítási kötelezettség őket fogja terhelni. 

Réti Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: 

Határozati javaslat 
Vámosszabadi, 0238/2. hrsz-ú, kivett árok megjelölésű ingatlan értékesítése Magyar Állam javára, 
Duna-projekt megvalósítása céljából 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviseletében dr. Horváth Gizella ügyvéd által írt tájékoztatást 
és az abban szereplő ingatlan vonatkozásában az alábbi határozatot hozta: 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonát képező 
0238/2. hrsz-ú, kivett árok megjelölésű, 832 m2 nagyságú ingatlant, ami szervesen kapcsolódik a Duna-
projekt megvalósításához 35.000,-Ft-ért a Magyar Állam tulajdonába adja   
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről a jogi képviselőt értesítse, és a 
tulajdon átruházásról szóló megállapodást a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
Vámosszabadi, 0238/2. hrsz-ú, kivett árok megjelölésű ingatlan értékesítése Magyar Állam javára, 
Duna-projekt megvalósítása céljából 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviseletében dr. Horváth Gizella ügyvéd által írt tájékoztatást 
és az abban szereplő ingatlan vonatkozásában az alábbi határozatot hozta: 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonát képező 
0238/2. hrsz-ú, kivett árok megjelölésű, 832 m2 nagyságú ingatlant, ami szervesen kapcsolódik a Duna-
projekt megvalósításához 35.000,-Ft-ért a Magyar Állam tulajdonába adja   
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a döntésről a jogi képviselőt értesítse, és a 
tulajdon átruházásról szóló megállapodást a Képviselő-testület nevében írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont: Jánossomorja Önkormányzatának Pannon-Víz Zrt-ben meglévő 
törzsrészvényeire vonatkozó elővásárlási jog megtárgyalása  
 

Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad az előterjesztésben foglaltakról. Várja a véleményeket.  
 
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Jánossomorja Önkormányzatának Pannon-Víz Zrt-ben meglévő törzsrészvényeinek elővásárlási 

jogáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jánossomorja 9 db 

1.000.000,-Ft névértékű, 5 db 100.000,-Ft névértékű és 2 db 10.000,-Ft névértékű törzsrészvénye 

vonatkozásában az elővásárlási jogával nem kíván élni. 

2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Pannon-Víz Zrt-t. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 13. 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
129/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
Jánossomorja Önkormányzatának Pannon-Víz Zrt-ben meglévő törzsrészvényeinek elővásárlási 

jogáról 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jánossomorja 9 db 

1.000.000,-Ft névértékű, 5 db 100.000,-Ft névértékű és 2 db 10.000,-Ft névértékű törzsrészvénye 

vonatkozásában az elővásárlási jogával nem kíván élni. 

2. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Pannon-Víz Zrt-t. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 13. 
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6. Napirendi pont: Tájékoztató a Duo Change Kft. bérleti szerződésének felmondásáról 
 
Előadó: Réti Csaba polgármester  
 
Réti Csaba polgármester ismerteti a Duo Change Kft. kérelmét bérleti szerződésnek felmondására. 

Ezzel nincs más dolguk, mint tudomásul venni. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
DUO CHANGE Kft. bérleti jogviszonyának megszűnése 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a DUO CHANGE Kft. 

bérleti jogviszonyának 2013. augusztus 1. napjával történő felmondását.  

2. A Képviselő-testület kötelezi a bérlőt, hogy a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában az eredeti 

állapotot állítsa helyre, a konténert szállíttassa el. 

3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatról értesítse a DUO CHANGE 

Kft. ügyvezetőjét. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
130/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
DUO CHANGE Kft. bérleti jogviszonyának megszűnése 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a DUO CHANGE Kft. 

bérleti jogviszonyának 2013. augusztus 1. napjával történő felmondását.  

2. A Képviselő-testület kötelezi a bérlőt, hogy a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában az eredeti 

állapotot állítsa helyre, a konténert szállíttassa el. 

3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatról értesítse a DUO CHANGE 

Kft. ügyvezetőjét. 

Felelős: Réti Csaba polgármester 

Határidő: 2013. július 31. 

 
7. Napirendi pont: A 2014. évi közvilágítás egységárának megtárgyalása, szerződés-tervezet 
áttekintése 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 

Réti Csaba polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy azzal összefüggésben van itt ez az ügy, hogy még az év elején 

Vámosi Balázs képviselő felvetette, hogy a közvilágításért fizetett tarifa a két fogyasztási helyen nem 

egységes, sőt egyik helyen egyéb fogyasztási helyként van feltüntetve a számlán. Ekkor megkeresték az 

E.on-t ahol először nem léptek semmit, de második levélre azt válaszolták, hogy egy 05.03-i ellenőrzésen 

kiderült, hogy rossz árat számláztak, és ezért azt a számlázást megszűntették, helyette április 1 és december 

31 közötti időszakra 17,8 Ft/kWh+Áfa fogyasztási áron számláznak, 2014-re pedig ajánlatot tettek 

Vámosszabadi teljes közigazgatási területére 16,-Ft/kWh egységárra. 

Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy ezt akkor vették észre, mikor keresték a karbantartási 

számlákat. 
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dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy a szerződés-tervezetet megküldték, csak a polgármester úrnak 

alá kell írnia, és kell az adatokban módosítani, adószámot, számlaszámot. 

Réti Csaba polgármester javasolja a szerződésmódosítást. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel 

szavazásra: 

Határozati javaslat 
E.onnal kötendő közvilágítási szerződésről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az E.on 2014. évre 
vonatkozó közvilágítási ajánlatát és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a „Teljes ellátásról szóló villamos 
energia adásvételi szerződés módosítása” elnevezésű szerződést írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
131/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
E.onnal kötendő közvilágítási szerződésről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az E.on 2014. évre 
vonatkozó közvilágítási ajánlatát és azt elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a „Teljes ellátásról szóló villamos 
energia adásvételi szerződés módosítása” elnevezésű szerződést írja alá. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8. Napirendi pont: Mtv. Zrt. felhívása „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” elnevezésű 
műsorfolyamban történő részvételére 

 

Előadó: Réti Csaba polgármester 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy az - Itthon vagy- Magyarország szeretlek! – címmel a Magyar 

Televízió felhívást küldött, ez egy országos műsorfolyamot-programsorozatot takar, amelyre egy 1 oldalas 

pályázattal lehet bekerülni. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy az érintett hétvégén lesz a 

Halfesztivál, ami pont belepasszol ebbe a pályázati lehetőségbe. Két napos lenne a program, ami azt 

jelentené, hogy szombaton a Halfesztivál van, vasárnap pedig országszerte pásztortüzeket gyújtanak az 

összetartozást szimbolizálva. A pályázatot a művelődésszervező elkészíti. Az alábbi határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
Döntés „Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” programsorozatban való részvételről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz az 
„Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” programsorozatban.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
 
132/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 



15 

 

Döntés „Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” programsorozatban való részvételről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz az 
„Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” programsorozatban.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert a pályázat benyújtására. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Réti Csaba polgármester megkérdezte, hogy áll a LEADER –pályázat? 

Dolmányos Katalin művelődésszervező elmondta, hogy befogadták, és decemberben születik döntés. 

800.000 Ft,-ra pályáztak. 

Réti Csaba polgármester elmondta, hogy a napirendi pontok megtárgyalása megtörtént, megkéri Vámosi 

Elek Balázs képviselőt, hogy ismertesse az egyebek címszó alatti napirenden túli megbeszélnivalókat. 

9. Napirendi pont: Egyebek 
 

Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy azért javasolta, hogy “Egyebek” alatt tárgyaljanak 

bizonyos ügyekről, mert már nem tűrnek halasztást. Az egyik a karbantartási szerződés az elektromos 

hálózatra vonatkozóan, az úgynevezett EH-SZER-es szerződés. Az alpolgármester úrral és a jegyzőnővel 

együtt megállapították, hogy több szempontból is előnytelen, és a működésük szerződésszegésekkel 

tarkított. Az emberük nem jött ide a megbeszélt időben, aztán egyszer jött, de akkor meg nem volt 

megbeszélve. A szolgáltatásukat is ez jellemzi. A közvilágítás is olyan-amilyen, a tetőpont árvízkor volt, 

mikor 5 napon keresztül a fél faluban nem volt világítás. A szerződésben 4 ponton tartottunk 

szükségesnek változtatást, és tettük a magunk számára elfogadhatóvá. 

Az első, le volt írva, hogy forgalmas főút, gyalogátkelőhelynél levő lámpatestekre vállalja a 48 órát. Ilyen itt 

nincs, nem lett volna szabad aláírni, mert nincs mit teljesíteni. Úgy módosítottuk, hogy trafókörzet, 

mérőkörzet, vagy településrész esetén bármilyen okból bekövetkezett meghibásodás miatt 48 órán belül 

kötelesek kijönni. Második, ezt már ők javasolták, hogy ha 5 egymás melletti, illetve főúton 3 egymás 

melletti égő rossz, akkor azt 48 órán belül javítják. 10-nél több égő esetén 10 napon belül javítják. 10 

napon túli vállalás nincs is benn. De nem is ez volt a legnagyobb gond, hanem folyamatos problémák 

voltak velük, nem teljesítettek határidőre,  rosszul teljesítettek,  pl. a február végén bejelentett hibát csak 

május 27-én javították, a világítás korszerűsítés kapcsán is volt probléma,  a Géza hiába ment oda melléjük, 

akkor sem csinálták meg, amit kellett volna. Ezt a szerződést fel kellene mondani, ez ügyben nem lehetnek 

aggályok, mert folyamatos szerződésszegéseket követtek el, vagy augusztus 1-jével, vagy július 31-ével.  

dr. Torma Viktória jegyző szerint azonnali hatállyal, ha szerződésszegésre hivatkoznak. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ezután meg lehet kötni a másik szerződést. A Vill-Korr Kft. 

küldött egy szerződés-tervezetet, amelyben garanciák szerepelnek, kötbérteljesítés mellett. Az EH–SZER-

nél ilyen nem volt. Kérnek egy kapcsolattartót, erre meg is jelöltük Nagy Gézát, akinek van helyismerete, 

illetve ő szokta végigjárni ezeket a pontokat, hogy rendben van-e. E-mailben kérik a hibabejelentést, amit 

dátummal visszaigazolnak, illetve visszajelzik a javítás dátumát is. Nem kell keresni, hogy ki mit csinált, ez 

egy bejáratott rendszer. Az EH-SZERnél egy lámpatestre fizettek 1.550 Ft-ot, a Vill-Kor ajánlatban 1.410,-

Ft szerepel. A korszerűsítés után plusz 38 lámpatest kerül felszerelésre, továbbá a a játszótérhez és a 

horgásztóhoz, ezzel együtt 340 felett lesz a faluban az égők száma. Így azért jelentős a különbség. A 

szerződési feltételek elejétől korrektek, csak a határidőket kellett megnyírbálni egy kicsit. Szerintem ezt 

bátran el lehet fogadni. Az én javaslatom, hogy erről nem kell most rögtön dönteni, olvassátok át, 

ismerjétek meg. Az EH-SZERES szerződés felmondásáról kellene most szavazni. 
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Méri Attila képviselő megkérdezte, hogyan rendelkezik az EH-SZERES szerződés a felbontásról. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint nincs benne ilyen bekezdés. 

Horváth Anita képviselő amikor erősen fúj a szél, a Duna utcában valahogy összecsapnak a vezetékek, 

és sokszor elég sokáig nincs villany. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ez két külön téma, a vezeték az E.On-é, de Ódor Tamással 

beszéltek már ezekről a pontoktól, és ő szakmai javaslatot fog tenni az E.On felé, hogy melyek azok a 

pontok, amiket át kell hidalni. Bár az ágazás után sokat javult a helyzet. Ők csak a lámpatestekre, és a 

foglaltakra vonatkozóan vállalnak kötelezettséget. 

dr. Torma Viktória jegyző szerint az EH-SZER-es karbantartásért tavaly február óta nem fizettek, és aki 

kijött tőlük, az sem birtokolt minden tudást. 

Réti Csaba polgármester az alábbi határozatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
Közvilágítási hálózat karbantartására kötött szerződés felmondásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy szerződésszegésre 
hivatkozva, azonnali hatállyal felmondja az EH-SZER-rel, mint vállalkozóval kötött karbantartási 
szerződést. 
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az azonnali hatályú felmondást 
írásban közölje. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
133/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozat 
Közvilágítási hálózat karbantartására kötött szerződés felmondásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy szerződésszegésre 
hivatkozva, azonnali hatállyal felmondja az EH-SZER-rel, mint vállalkozóval kötött karbantartási 
szerződést. 
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy az azonnali hatályú felmondást 
írásban közölje. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő elmondta, hogy amikor ezt EH-szeres témát bogoztuk, akkor derült fény 

erre a két mérőórás témára is. A költségvetési rendeletben elfogadták a világításkorszerűsítést, ami azt 

jelenti, hogy csomópontonként 2-2 új típusú lámpatest felszerelése szükséges. Ezt térkép szerint 

megjelölték, és odaadták tervezésre. A Vill-Korr ezt átnézte, és ötféle alternatívára adott árajánlatot, ebben 

volt a legmodernebb ledes világításra- olcsóbb, de korszerű kivitelben. Nagy összeget tett ki az ajánlatban a 

tervezési díj, de gyakorlatilag 0-ra lealkudtuk. Így most a 38 db lámpatest eggyel korszerűbb lesz, 

ugyanabban az árban. Ezen felül a Duna utca végén, a temetőnél, és az emlékműnél is lesznek új 

lámpatestek, valamint a kameraállásokhoz is. Ezt még az E.On-nál engedélyeztetni kell, de ők megoldják. 

Ajánlatot kell kérni a kivitelezésre, hogy az augusztus 14-i ülésen tudjanak dönteni. Kicsit érintené a 

megfigyelőrendszer témakörét is. Három oszlop van betervezve- a játszótérnél, a Fekete Robi boltjánál, és 

a Horgásztónál. A játszótérnél beemeltek a projektbe egy oszlopot, a másik oszlopról kell csak áthúzni, 

amire világítás kerül és lesz kamera is. A tónál, a Filagória sarkáig szintén. 
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Kukorelli Norbert alpolgármester megkérdezte, hogy van a térfigyelő kamera pályázatról hivatalos 

értesítés. 

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ma volt Kormányülés, de a kamerapályázat még miniszteri 

ellenjegyzésre vár. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ezzel majd hivatalosan csak az értesítés megküldése után tudnak 

foglalkozni. A 14-i ülésen elfogadják a közvilágítás korszerűsítést, addigra talán azt is elő lehet készíteni. A 

kettőt együtt kell csinálni, addigra talán összeérnek az információk. Amúgy ha nem lett volna ez a 

kamerapályázat, egy szűkített verziót akkor is meg tudtak volna valósítani 3,5 millió körüli összegből, ahol 

a főbb csomópontokat figyelik. De mindegy is, hiszen nyertek. 

Réti Csaba polgármester úgy emlékszem, hogy azt mondták a minisztériumban, hogy megcsináltatják a 

kamerarendszert. Ők szerződnek le a kivitelezővel? 

dr. Torma Viktória jegyző szerint nem. Az Önkormányzat feladata lesz.  

Horváth Anita képviselő szerint a földutakra kitérő kamerákat nem lehetne tenni, pl. a Duna utca végére, 

vagy az Újtelep végéhez. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint az Újtelep sarkánál van betervezve kamera. A Duna utca végén 

van egy kétirányú kamera, amely egyrészt a Bajcsy felé eső részt figyeli, másrészt a falu felé néz. Ezt 

követően részletesen ismertette, hogy  a kamerák pontosan hova lesznek telepítve.  

dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy a  szerver hova lesz elhelyezve. 

Vámosi Elek Balázs képviselő tájékoztatja, hogy a regszekrény mellé.  

dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy kell karbantartási szerződést kötni? 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint igen, 4-8.000 Ft/ hó díja van körülbelül. A monitort meg, ha még 

itt lesznek a rendőrök, akkor le lehetne tenni hozzájuk a portára. 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy a minisztériumban megsürgeti, hogy a levelet minél előbb 

küldjék. Azt a sajtófőnököt fogja felhívni, akitől az első telefont kapták ez ügyben. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint úgy is jó, ha a minisztérium csináltatja meg a kamerarendszert, az 

a lényeg, hogy előtte egyeztessék, hogy mik az elvárások. Következő téma a költségvetésbe tervezett 

Iparterületi út-ügy lenne. Az alpolgármester úr már nekifutott tavasszal, hívta Szári Bélát szennyvíz 

ügyben. 

Kukorelli Norbert alpolgármester elmondja, hogy megkérte az ajánlatot, a nagy ajánlatból csak arra az 

egy utcára, amiben a pénzváltó is volt, a csatornafektetésre- átemelő nélkül. Itt tart jelenleg az ügy. 

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy nem jött válasz. 

Alasztics Ervin képviselő szerint legelőször a Pannon- Víztől meg kell kérdezni, hogy mi az a minimális, 

amit el kell végezni ahhoz, hogy az utat meg lehessen csinálni. Erről már döntöttünk, hogy ehhez a 

beruházáshoz nincs közünk, a mi ingatlanjainkat nem érinti, egyedül az akna. A feltárás az Agrár Zrt-t 

Szári Bélát, meg a HRC Europe Kft-t érinti. A szennyvízhálózat kiépítését ők magukra is vállalták. 
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Kukorelli Norbert alpolgármester szerint a Pannon-Víz ilyen beruházásokat nem vállal. Holczer 

Józseffel beszélt, szóban azt ígérete, hogy a csatornázás 50%-át, illetve az aszfaltozás 50%-át vállalja. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint, ha megépítik az utat, márpedig meg kell építeni, különben 

elmennek a vállalkozók, akkor azt mindenképpen meg kell előznie a szennyvízbekötésnek. A minimális 

kiépítésnek úgy kell kinézni, hogy az utat ne kelljen felbontani. Az aknát ki kell hozni az út alól, a 

szivattyút még nem beüzemelni, és a rákötéseket is meg lehet csinálni. Az addig marad szárazon, amíg nem 

kötelezi őket a használatra, de az már legyen az ő gondjuk. De az úthoz már nem lehet utána hozzányúlni. 

Ki kell fordítani a Hajnal Húsnál még egy aknát.  

Kukorelli Norbert alpolgármester szerint erre mondták, hogy 11 millió+Áfa összegbe kerül. 

dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás hosszadalmas.  

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint, amit most sürgősen meg kell csinálni, az a meglevő tervek 

felülvizsgálata, hogy mennyire naprakészek. Jelen helyzetben az egésznek 30-40 millióba bele kell férnie, 

erre az Önkormányzat 10 millió Ft-ot szánt, ezt, ha hozzáteszik, akkor már leülhetnek tárgyalni a 

tulajdonosokkal. Ehhez elő lehet venni az Alasztics Ervin által készített excel táblát, amiben a költségek 

arányos eloszlását megtervezte. 

Alasztics Ervin képviselő szerint ez már több éves téma, a költségarányosítást tartalmazza, ahol az 

utcafronton a területnagyságot veszik figyelembe. Egy-két változtatás van azóta, a Pannon-Víz is 

változtatott a feltételeken. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint először nézzék meg, milyen költségek merülnek fel, és utána 

beszélhetnek részleteiben a tulajdonosokkal. 

Réti Csaba polgármester szerint, akkor ajánlattevőként a két dunaszegi vállalkozót kell megkeresni.   

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint Szári Bélát is meg kellene kérni ajánlattételre. 

Réti Csaba polgármester szerint utat is akar építeni. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint akkor arra is pályázhat. A két évvel ezelőtti árakhoz képest 

kedvezőbb viszonyok vannak, igaz az aszfalt drágább, de kevesebb beruházás van. Megkérdezte mi a 

helyezet a kerékpárút projekttel. 

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy el kellett telnie a moratóriumnak, amit előírtak, július 15-től 

lehetett szerződést kötni. Aztán kezdődhet a munka. 

Vámosi Elek Balázs képviselő megkérdezte, hogy mit fognak megcsinálni. 

dr. Torma Viktória jegyző szerint erről egyeztetni kell velük. 

Réti Csaba polgármester szerint a Lang-Szolg most küldött erről e-mailt. 

Vámosi Elek Balázs képviselő megkérdezte, hogy a szálló mit befolyásol ebben a projektben? Mi legyen 

meg idén, és mit ne csináljanak meg? 

Réti Csaba polgármester szerint a tereprendezést, növényirtást el kell végezni, és ügyelni kell arra, hogy 

az út járható legyen.  

Müller Sándor képviselő megkérdezte, hogy a menekültekkel nem lehet csináltatni valamit?  
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Réti Csaba polgármester szerint nem dolgozhatnak. A mostani takarításra is rabokat hoztak 

Sopronkőhidáról. Szintén ők pakolták a BÁH teherautóit is. Elmondja még, hogy a helyi fuvarozók olyan 

elszántak, hogy senki nem vett részt ebben a szállítási munkában a helyiek közül. Az ebédszállításuk sem 

eldöntött még - Wiesberger Tamás, aki a Bajcsi halásztanyát viszi, tett egy ajánlatot, ami a BÁH-nak, 

nagyon kedvező lenne, mert közel van, és árban is jó, de most a Buruzs Istvánnal akar előbb találkozni, 

hogy megtudakolja, fenntarthatja-e az ajánlatát, vagy kell-e félnie esetleg a lakossági  indulatoktól. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a 14-i ülésre legyen meg a minimális elvégzendők listája a 

csatornázáshoz, kérjenek be az ajánlatokat, gondolják át, ki az akinek ki kell fizetnie, és mi mibe kerül. El 

kell indítani a szerződéskötéseket mielőbb, hogy menjen a dolog. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő megkérdezte a szegélynyíró javítás ügyét.  

Réti Csaba polgármester elmondja, hogy Gézával átgondolták, hogy mennyi javítási költség volt idén, 

illetve megkérdezte a pénzügyest is, aki tájékoztatta, hogy: 80.000,-Ft+áfa. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint biztos nem az aktuális, mert amit ő tud, a kistraktor futómű- 

100.000,-Ft, volt olajcsre, kisfűnyíró elszállítás 50.000,-Ft, legalább 350.000,-Ft körül járunk. 

Réti Csaba polgármester az e-Magyarország táblával kapcsolatban azt gondolta, hogy a Gézával 

kivetetem. Ne ajánljuk fel bárki idegennek a Wifi lehetőséget! A szállón egyébként lesz Wifi, minden 

technikát a házon belül oldanak meg. A sövénnyíróra a Két kerék Kft. tett ajánlatot, bruttó 40.000,-Ft-ért 

teljes szervízt végzenek. 

Vámosi Elek Balázs képviselő szerint szó volt arról, hogy a régi traktort eladjuk. Nagy Géza szívesen 

megvenné. Javaslom, cseréljük be fűnyírójavításra. 

Réti Csaba polgármester az egy régi Murray-traktor, ami egy előnytelen üzlet volt, igazából rendesen 

sohasem működött, csak a helyet foglalja. De tudom, hogy Géza örül neki. Akkor ezt majd leírják, hogy 

bruttó 40.000, Ft a traktor és Géza megrendeli a szegélynyíró-javítást. 

 

Vámosi Elek Balázs képviselő pár rövid kérdést tenne fel, az első a katasztrófavédelmi terv esetében 

lejárt a póthatáridő június 26-án. 

Réti Csaba polgármester tájékoztatja, hogy a Katasztrófavédelemnek nincs most követelése feléjük, már 

elég jól állapotban van. Még nincs meg minden dokumentum, de dolgoznak vele. 

Vámosi Elek Balázs képviselő megkérdezte, hogy a sziréna javítás megtörtént-e. 

Réti Csaba polgármester szerint tudnak róla, de nem került leírásra. 

Vámosi Elek Balázs képviselő beszélt erről Gulyás Róberttel, aki szerint itt helyben valamelyik 

vállalkozóval megjavíttathatják. Ezt az óvoda korszerűsítés során egyszerűen elvágták, és otthagyták. Ott a 

kampó, az áram, kellene egy új doboz, mert a régi korrodálódott. Szerinte Erdélyi Béla meg tudná csinálni. 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 

ülését 22.12 órakor berekesztette.  

 
 

Kmf. 

 

 

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


