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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2013. augusztus 22-én (csütörtökön) 18 órakor tartott 

rendkívüli üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 18.40-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 
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 Méri Attila 
képviselőt kijelölte. Napirend előtt elmondta, hogy a mai informális megbeszélésen, melyen részt vettek a 
civilek képviselői, megszületett a Belügyminisztériumnak küldendő levél tervezete, kéri, hogy ezt mindenki 
nézze át annak érdekében, hogy az határidőben, lehetőség szerint még holnap kiküldhető legyen. 
Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kérte, hogy fogadják el a napirendi 
javaslatot. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. A 2013. évi költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztési feladatok jelenlegi helyzetének 
értékelése, a tennivalók határidőhöz kötött meghatározása; Előadó: Réti Csaba polgármester  
2. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beadott ajánlatok elbírálása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 
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Zárt ülés: 
1. Bedőné Szalai Judit e.v. kérelme a tagiskolai és óvodai hideg élelem (reggeli és tízórai) beszállítására 
adható árajánlatról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
158/2013. (VIII. 22.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. A 2013. évi költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztési feladatok jelenlegi helyzetének 
értékelése, a tennivalók határidőhöz kötött meghatározása; Előadó: Réti Csaba polgármester  
2. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beadott ajánlatok elbírálása; Előadó: Réti Csaba 
polgármester 

Zárt ülés: 
1. Bedőné Szalai Judit e.v. kérelme a tagiskolai és óvodai hideg élelem (reggeli és tízórai) beszállítására 
adható árajánlatról; Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
1. Napirendi pont: A 2013. évi költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztési feladatok 
jelenlegi helyzetének értékelése, a tennivalók határidőhöz kötött meghatározása 
 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester elmondja, hogy kereste az iparterületen lévő vállalkozókat, de a többségük 
szabadságon volt, így nem érte el őket. A Bácsai Agrár Zrt. elnöke aláírta a „Segítőkéz” Alapítvány múlt 
ülésen elfogadott alapító okiratát. Megkérdezte, hogy az iparterületi úttal kapcsolatban van-e valamilyen 
észrevétel, kérdés. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint nagyon félrementek a dolgok, mert nem az volt a kérés, hogy 
újra kérjünk ugyanazoktól ajánlatot a viziközmű építésre, hanem az, hogy mit kell pontosan megépíteni. 
E nélkül az útépítés ugyanis nem indulhat el. Tisztázni kell, hogy mit és miért kell megépíteni és kinek a 
költségére. Az utat az Önkormányzat meg akarja építeni, ezért, még ha nem is üzembe helyezve, de 
készüljön el a szükséges viziközmű. Utána az útépítés vonatkozásban el kell kezdeni a tárgyalásokat az 
ott lévő vállalkozókkal az útépítésre. Elő kell venni azt a táblázatot, amit Alasztics Ervin kidolgozott, 
mert akkor arra mindenki rábólintott, hogy kit milyen részarány terhel, az Önkormányzat pedig 
hozzáteszi az ¼-ed részét a költségeknek. Sajnos ennél tovább nem kerültek az útépítéshez, pedig a 
kérdést úgy kell megközelíteni, hogy oda út épül, és hogyan osszák el a költségeket.  
 
dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy ki lenne az útépítő cég. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint valamelyik ott lévő cég építené meg az utat, és az Áfát 
visszaigényelné. 
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja, hogy ha az útépítés építési engedély köteles tevékenység, 
márpedig az, akkor a fordított adózás hatálya alá tartozik, ami azt jelenti, hogy a megrendelő fizeti be a 
költségvetésbe az áfát. Az áfát pedig csak akkor lehet visszaigényelni, ha az adóköteles bevételszerző 
tevékenységhez kapcsolódik. És ennek nem csak most kell fennállnia, hanem az elkövetkező 20 évben is, 
és ha már nem áll fenn, akkor a visszaigényelt áfa arányos részét, onnantól kezdve, hogy nincs adóköteles 
bevételszerző tevékenység, be kell fizetni a költségvetésbe. 
 
Müller Sándor képviselő szerint útépítő társulást hoznának létre a cégek, melyek részt vennének az út 
építésben, és végül is az utat az adóköteles bevételszerző tevékenységükhöz használnák. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester véleménye szerint, ha komolyan akarják venni az út kérdést, akkor 
az egy embernek, napi 8 órás munkát ad, mert annyira komoly és összetett feladat. 
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dr. Torma Viktória jegyző megkérdezte, hogy kié az út. 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatta, hogy az Önkormányzaté. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy az út forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül. 
 
Ezt követően általános vita alakult ki. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint először a közművet kell megépíteni, mert csak utána jöhet létre 
az út. 
 
dr. Torma Viktória jegyző elmondja, hogy ehhez vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a 
Környezetvédelmi Felügyelőségtől és csak az engedély birtokában lehet a közmű kivitelezést elvégezni. 
Ezt követően lehet a viziközmű-társulást létrehozni, ami kvázi kényszertársulásnak is tekinthető. 
 
Kukorelli Norbert alpolgármester ezért is mondta az előbb, hogy ennek az intézése egy teljes embert 
kíván a feladat összetett és bonyolult volta miatt. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint, ha nem épül meg az út, akkor a Hajnal Hús működése 
ellehetetlenül, ezt az ott működő többi vállalkozónak is figyelembe kell venni és az Önkormányzatnak is, 
hiszen onnan várják az adóbevételeket, és a költségvetésbe is betervezték a költségeket. Ezidáig ugyanis 
nem volt szó arról, hogy az Önkormányzat a költségek ¼ részét kifizeti. Ezt a költségvetés is 
tartalmazza, amit végre kell hajtani.  
 
Réti Csaba polgármester szerint az út tulajdonosa az Önkormányzat.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint az útépítést át kell adni az erre létrejövő társulásnak. 
 
Müller Sándor képviselő szerint létrejöhet építőközösség is, aminek tagja lesz az Önkormányzat. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint így akár a költségvetésbe tervezett összeget is ki tudják fizetni.  
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint az áfa visszaigénylése előtt mindenképpen a NAV illetékesénél 
tájékozódniuk kell.  
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint ezzel akkor kell foglalkozniuk, ha mindenki beadja azt az 
összeget útépítésre, ami ki lett számolva, de az a gyanúja, hogy az Önkormányzatnak kell az utat 
megépítenie. 
 
dr. Torma Viktória jegyző szerint a közműfejlesztésért lehet hozzájárulást kérni, erről már beszéltek 
korábban. 
 
Müller Sándor képviselő felvetette, hogy ha adóköteles bevételszerző tevékenységhez kapcsolódva 
lehet az áfát visszaigényelni, akkor nem kérhetnének-e a megépített útra úthasználati díjat. 
Megállapodhatnak úgy is az ott lévő vállalkozókkal, hogy úthasználati díj formájában szedik be a 
hozzájárulást, illetve a későbbi karbantartás költségét. 
 
Alasztics Ervin képviselő megjegyezte, hogy ennek csak egy hátránya van, nevezetesen, hogy az 
útépítés költségét az Önkormányzatnak kell kifizetnie, mind a 46 millió forintot. A társulásnak szerinte 
egy hátránya lehet, az, hogy ha nem önkormányzati közműfejlesztés lesz, akkor nem tudják 
rákényszeríteni a renitenseket a fizetésre. Itt most az útról beszélt. 
 
Müller Sándor képviselő szerint a pénz úgy is visszajöhet, ha úgy kötnek ki úthasználati díjat, hogy 
kikötnek először egy szerződésbiztosítási díjat, amit először kell fizetni és utána évente a többit, mert 
ilyen esetben van adóköteles bevételszerző tevékenység. 
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Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad, hogy az építendő kerékpárút műszaki átadása 2013. 
augusztus 30-án lesz, a projektmenedzser munkaköri leírása kiegészítésre került. Annak a 
megvilágításával kapcsolatban eljárt az MNV Zrt-nél, és kiderült, hogy nem csak az objektum, de a trafó 
állomás is a Magyar Államé és almérőt kell felszereltetni. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint csak három lámpatestet akartak rákötni a rendszerre, de akkor 
ezt másképp kell megoldaniuk. Ez lett volna a legegyszerűbb megoldás, és amikor először egyeztettek az 
MNV Zrt-vel, akkor nem erről volt szó. 
 
Réti Csaba polgármester rá fog kérdezni a tervezőtől arra, hogy igaz-e az, hogy a Közlekedési Hatóság 
oda erőteljesebb térvilágítást ír elő. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő ezt az új helyzetet leegyezteti majd a Vill-Korral.  
 
Réti Csaba polgármester a közvilágítás karbantartása kapcsán elmondja, hogy az EH-SZER Kft-vel 
felmondták a karbantartási szerződést, a Vill-Korral kötendő karbantartási szerződés aláírás alatt van. Az 
EH-SZER nem teljesítette a szerződésben foglaltakat és sosem értesítették az Önkormányzatot, amikor 
kiszálltak karbantartásra. 
 
Vámosi Elek Balázs képviselő szerint a karbantartónál dokumentálva vannak az esetek, amikor nem 
jöttek ki. 
 
Réti Csaba polgármester a Sárás II-n elhelyezendő utcanévtáblákkal kapcsolatban elmondja, hogy az 
ott lakók képviselőivel egyeztetett. Kialakulna ott egy utcafelelősi rendszer, ők bekerülnének a 
Katasztrófavédelmi Tervbe, és akkor nem fordulhatna elő, hogy kimaradnak az értesítési láncból. 
Nagyon várják továbbá a közvilágítási irányfényeket. Elérte az E.On területgazdát is, akivel végigjárják a 
területet és kijelölik azokat az oszlopokat, ahova az irányfények felkerülnek. Ez jó alkalom lesz arra is, 
hogy felmérje, hogy melyik utcanévtáblából hány darab kell. A táblán rajta lenne, hogy a páros vagy 
páratlan oldalon hány ingatlan van. A táblák olyan lesznek, hogy 10 m-ről olvashatók. A táblakészítő cég 
munkatársa is most tért vissza a szabadságról, vele is még megtörténnek a szükséges egyeztetések. 
Egyeztetett az útjavításról is, gréderezni fogják az utakat és enyhe profilozást végeznek és nem kavicsot, 
hanem murvát szórnak le, mert az jobban megáll, ha be van dolgozva. 
A településtervező felé pedig jelezni fogja, hogy a Sárási utcaneveket a rendezési terven is tüntessék fel.  
 
A „Segítőkéz” Alapítvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy a másik alapító is aláírta az Alapító Okirat 
módosítását, és jövő hétre összehívják a Kuratóriumot. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Fejlesztési feladatok helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Réti Csaba polgármester 
beszámolóját a költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztési feladatok jelenlegi helyzetéről és azt 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy fejlesztési feladatokat az elhangzottaknak 
megfelelően hajtsa végre. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
159/2013. (VIII. 22.) önkormányzati határozat 
Fejlesztési feladatok helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Réti Csaba polgármester 
beszámolóját a költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztési feladatok jelenlegi helyzetéről és azt 
elfogadja. 
2. A Képviselő-testület utasítja Réti Csaba polgármestert, hogy fejlesztési feladatokat az elhangzottaknak 
megfelelően hajtsa végre. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Alasztics Ervin képviselő elhagyta az ülés helyszínét 18.30 órakor. Réti Csaba polgármester 
megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 

2. Napirendi pont: A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beadott ajánlatok elbírálása 
 

Előadó: Réti Csaba polgármester 
 
Réti Csaba polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a térfigyelő kamerarendszerre kiírt beszerzési 
eljárás ajánlattételi határideje lejárt, három ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a bíráló bizottság áttekintette és 
értékelte. 
 
Méri Attila képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
Bizottság megvizsgálta és értékelte az ajánlatokat és az eljárás lefolytatását követően a Patent 
Biztonságtechnikai Kft-t javasolják a Képviselő-testület felé nyertes ajánlattevőként kihirdetni. Az ajánlat 
összege bruttó 7.552.000,-Ft-ról szól. 
 
Réti Csaba polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Döntés térfigyelő kamerarendszer telepítéséről  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a térfigyelő kamerarendszer 
telepítésére benyújtott ajánlatokat és a bíráló bizottság véleményét. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9024 Győr, Mécs L. u. 7. szám alatti 
székhelyű Patent Biztonságtechnikai Kft. ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Patent 
Biztonságtechnikai Kft-vel kössön vállalkozási szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 09. 30. 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki, a Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
160/2013. (VIII. 22.) önkormányzati határozat 
Döntés térfigyelő kamerarendszer telepítéséről  
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a térfigyelő kamerarendszer 
telepítésére benyújtott ajánlatokat és a bíráló bizottság véleményét. 
2. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9024 Győr, Mécs L. u. 7. szám alatti 
székhelyű Patent Biztonságtechnikai Kft. ajánlatát fogadja el és hirdeti ki nyertes ajánlattevőként. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Réti Csaba polgármestert, hogy a kivitelezésre a Patent 
Biztonságtechnikai Kft-vel kössön vállalkozási szerződést, és az a Képviselő-testület nevében írja alá.  
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: 2013. 09. 30. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Réti Csaba polgármester a Képviselő-testület 

ülését 18.40 órakor berekesztette.  
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Kmf. 

 

 

        Réti Csaba                                                                                              dr. Torma Viktória  
     polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
      Méri Attila                        
települési képviselő   

 

 


