
Vámosszabadi Község Önkormányzat
Jegyzőkönyv

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 24-én (kedden) 17.00 órakor tartott rendes üléséről

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 19.57-ig tart.

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

Lizákné Vajda Lívia polgármester
Buruzs István alpolgármester
Dolmányos Katalin alpolgármester
Alasztics Ervin képviselő
Hordós Tamás képviselő
Luka Zoltán                      képviselő
Pajor Károly képviselő
                                        mindösszesen: 7 fő

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal:
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
Meghívott: 
Ambrus Gellért Gazdasági Bizottság külső tag
Csiza-Pák Eszter Gazdasági Bizottság külső tag
Ferenczi Brigitta köztisztviselő
Jegyzőkönyvvezető: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  

Lakosság részéről: 10 fő érdeklődő

Lizákné Vajda Lívia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére
az SZMSZ szerint Buruzs István alpolgármestert kijelölte. Ezt követően ismertette a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Határozati javaslat
A napirendi pontok meghatározása
1.Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
3. Szociális Rendelet;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző



4. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára törvényességi felhívás alapján, 14/2014 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása;
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző
5. Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának megalakulása, a tagok eskütétele;
Előadó: Hordós Tamás képviselő
6. Döntés a Civil szervezetek és Egyesületek által kért önkormányzati támogatási igényekről a
2015 évre vonatkozóan;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
7. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését előkészítő döntések meghozatala, a költségvetés
tárgyalása második olvasatban;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
8. A Vörösmarty M. Ált. Iskola 2015. évi költségvetési javaslatának tárgyalása ;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
9. A Védőnői szolgálat 2015. évi  költségvetési javaslatának tárgyalása;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
10. A Győrújfalui Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének tárgyalása;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
11. Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési stratégia tervének 
elfogadásáról;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
12. Döntés a fogyasztásmérő órák felszereléséről a közkutak esetében;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
13. Döntés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0223 azonosító számú pályázat ügyében;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
14. Egyebek;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
15. Segélyezések (zárt ülés);  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester

33/2015.(II.24.) KT határozat

A napirendi pontok meghatározása
1.Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
3. Szociális Rendelet;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző
4. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára törvényességi felhívás alapján, 14/2014 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása;
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző



5. Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának megalakulása, a tagok eskütétele;
Előadó: Hordós Tamás képviselő
6. Döntés a Civil szervezetek és Egyesületek által kért önkormányzati támogatási igényekről a
2015 évre vonatkozóan;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
7. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetését előkészítő döntések meghozatala, a költségvetés
tárgyalása második olvasatban;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
8. A Vörösmarty M. Ált. Iskola 2015. évi költségvetési javaslatának tárgyalása ;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
9. A Védőnői szolgálat 2015. évi  költségvetési javaslatának tárgyalása;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
10. A Győrújfalui Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének tárgyalása;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
11. Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési stratégia tervének 
elfogadásáról;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
12. Döntés a fogyasztásmérő órák felszereléséről a közkutak esetében;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
13. Döntés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0223 azonosító számú pályázat ügyében;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
14. Egyebek;
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester
15. Segélyezések (zárt ülés);  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester

1.napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

Lizákné Vajda Lívia polgármester: a két ülés közötti eseményekről az írásbeli előterjesztést
mindenki megkapta, ezzel kapcsolatosan kérdés merül e fel?
A képviselő-testület részéről kérdés nem merült fel.

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta:

34/2015. (II.24.) Kt határozat
a polgármesteri beszámolóról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót.
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: azonnal



A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Lizákné Vajda Lívia polgármester: Nagybajcs, Kisbajcs, Vámosszabadi, Vének községek 
tulajdonában lévő általános iskola napelemes pályázatának önrészéről biztosításról 
szavaztunk, erről a tájékoztatást a Kisbajcsi önkormányzatnak megküldtük.
A Kisbajcsi Önkormányzatnak engedélyeztük, hogy a közös tulajdonban lévő rendőrlakásnál 
buszmegállót helyezzenek el, ezt a határozatot Kisbajcsnak szintén megküldjük. 
A dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodát megbíztuk, hogy a közvilágítás korszerűsítésére kiírt 
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást indítsa meg, a határozatunkat továbbítottuk.
A törvényességi felhívásra válaszoltunk a kormányhivatalnak, a múltkori határozatunk szerint 
a nemleges válaszunkat szintén megküldtük.
Az utolsó pedig a KEOP-os pályázat közbeszerzési eljárással kapcsolatos gazdasági 
szereplőiről szavaztunk. z erre vonatkozó határozatot szintén megküldjük az érintetteknek
Hordó Tamás képviselő: 255/2014-es határozat ügyében történ e valami?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: szeretném, ha az SzMSz-ben foglaltakat a képviselők 
betartanák, hogy tudjunk haladni. Emeljük fel a kezünket, ha szót kérünk. 16 napirendi 
pontunk van, kérek mindenkit, hogy menjünk szépen sorba, adjuk meg a formáját az ülésnek. 
Kérem ezt tiszteletben tartani.
Hordó Tamás képviselő: nem úgy van az, ha hozzá kívánok szólni, akkor hozzászólhatok? 
Szeretnék hozzászólni.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: megadom a szót Hordó Tamás képviselőnek.  
Hordó Tamás képviselő: Múlt ülésen beszéltünk róla, hogy a 255/2015-ös határozat szerint a
volt jegyző az elektronikus adatokat átadja. Azt a választ kaptam, hogy ez még nem történt 
meg. Kérdezném, ez azóta megtörtén –e?
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: ezidáig nem történt meg, ígéretet kaptam, hogy 
március hónap folyamán erre sor kerül.
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

35/2015. (II.24.) Kt határozat
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót.
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: azonnal

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

3. napirendi pont: szociális rendelet megtárgyalása, rendeletalkotás



Lizákné Vajda Lívia polgármester: a települési önkormányzatoknak a szociális törvény 
módosulásának következtében 2015. március 1-ig új szociális rendeletet kell alkotniuk, ezért 
felkérem Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyzőt, hogy tájékoztasson bennünket ezzel 
kapcsolatosan.
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt. Ez a törvény 
tartalmazza többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény módosítását, melynek értelmében 2015. március 1. napjától lép életbe a szociális 
segélyezés új rendszere. 
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal 
hatáskörébe kerül 2015. március 1-jétől. 
Az önkormányzatot leginkább olyan szempontból érinti a változás, hogy a korábbi 
önkormányzati segély települési támogatás formájában adható, tekintettel a törvény 
változásaira. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások 
viseléséhez. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétől 
egységesen települési támogatás lesz. 
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet 
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek 
teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 
A kötelezettség az is, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Cél volt, hogy a korábbi szabályozástól csak annyiban térjünk el, amennyiben azt a szociális 
törvény módosítása megköveteli, így az előterjesztett rendelet-tervezet is a korábbi 
rendelethez igazodik.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a rendelet maga, a törvényi előírásokra épül, szerencsére
olyan településünk van, ahol nincs túl sok rászoruló, de a törvényi előírásokhoz igazodó 
rendeletet hoztunk létre.
Buruzs István képviselő: akkor ez a rendelet a törvényi minimumot írja elő?
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: alapvetően nem a törvényi minimumnak lett a 
rendelet-tervezetbe megfeleltetve, hanem a korábbi szabályozás alapjait fenntartva igazodik a 
jogszabály-változáshoz, elsősorban elnevezésében, illetve a hatásköri szabályok változása 
tekintetében.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a korábbi önkormányzati segély új elnevezése a 
települési támogatás lett, de tartalmukat tekintve nincs nagy változás.
Hordó Tamás képviselő: Van-e ennek a rendelet-módosításnak költségvetési vonzata?
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: igazából azért nincs, mert a költségvetést, vagyis 
az önkormányzatnak nem írnak elő újabb támogatási kötelezettségeket, hanem a korábbi 
segélyezési forma alakul át települési támogatássá.
Hordó Tamás képviselő: Meddig kell ezt a rendeletet elfogadni?
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: 2015. március 01-tól lép hatályba.



Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:

A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma
7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról
(a rendelet a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi)

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

4. napirendi pont: Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára törvényességi felhívás
alapján, 14/2014 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása;
Lizákné Vajda Lívia polgármester: megkérem az aljegyző asszonyt, hogy tájékoztasson a 
napirendi ponttal kapcsolatosan.
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: Önkormányzatunk 2014. évben alkotta meg a 
14/2014. (XI.29.) önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról, 
melyben az adó mértékét 7.000,-Ft-ban állapította meg adótárgyanként. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/237-2/2015. számon törvényességi 
felhívást intézett a képviselő-testület felé, és megállapította, hogy a Rendelet jogszabálysértő 
rendelkezést tartalmaz.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. sz. mellékletének II. fejezete 
szabályozza az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetések esedékességét, e 
körben rendelkezik arról, hogy a magánszemélyek kommunális adót félévenként, két egyenlő 
részletben az adóév március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetnie.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a alapján a szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan rendelkezés, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet 
ellentétes.
A fentiek szerint a rendelet nem tartalmazhat az adó megfizetésének határidejére vonatkozó 
rendelkezést. A rendelet 3. §-a azért jogsértő, mert a Jat. idézett rendelkezésébe ütközik.
A felsoroltak alapján indokolt, hogy a Képviselő-testület a rendeletet úgy módosítsa, hogy 
annak 3.§-ának hatályon kívül helyezését rendeli el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a törvényességi 
felhívásban foglaltakat fogadja el.
Buruzs István képviselő: lényegében a törvényességi felhívás arról szól, hogy a befizetési 
dátumot a mi rendeletünk nem tartalmazhatja, csak a törvény?
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: igen, ez a lényege a felhívásnak. Határozatot kell, 
hozni, hogy elfogadja e a testület a Kormányhivatal törvényességi felhívásba foglalt 
észrevételét.



Lizákné Vajda Lívia polgármester: felteszem határozati javaslatra, hogy az előterjesztésben 
meghatározott, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/237-2/2015. számon 
törvényességi felhívást fogadja el.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

36/2015. (II.24) Kt. határozat:
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/237-2/2015.iktatószámú 
törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért.
 
Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző
Határidő: 2015. március 23.

Lizákné Vajda Lívia polgármester: a törvényességi felhívásban foglaltak értelmében a 
magánszemélyek kommunális adójáról 14/2014. (XI.29.) önkormányzati rendeletet 
módosítani kell, úgy, hogy annak 3. §-át hatályon kívül helyezzük.
Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra:

A rendelet-tervezettel kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma
7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 24.)
önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2014. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét 
képezi)

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

5. napirendi pont Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának megalakulása, a tagok 
eskütétele;

Lizákné Vajda Lívia polgármester: felkérem Hordós Tamást, hogy tájékoztasson bennünket
a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Hordós Tamás képviselő: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Aljegyző Asszony! Tisztelt
Képviselők!  
Vámosszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-én úgy határozott, 
hogy létrehoz egy bizottságot „Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága”, röviden „Gazdasági Bizottság” 
néven.



A 2015. január 22.-i ülésen a képviselő-testület a 12-es számú határozattal a Gazdasági 
bizottság elnökének Hordós Tamás képviselőt, a 13-16-os számú határozatokkal tagoknak 
pedig Luka Zoltán képviselőt, Pajor Károly képviselőt, Ambrus Gellért és Csiza-Pák Eszter 
(vámosszabadi lakosok) tagokat választotta.  

Felkérem az Aljegyző Asszonyt, hogy a megválasztott bizottság nem képviselő tagjaira 
vonatkozó törvényi rendelkezéseket ismertesse és a bizottsági tagokból az esküt vegye ki.
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: Tájékoztatom a képviselő-testület bizottságának 
nem képviselő tagjait, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 
vonatkozó rendelkezéseiről: 
„40. § (1) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a
képviselő-testület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel - esküt tesz, és erről okmányt ír alá.
(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló 
összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja harminc 
napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot, a képviselő-
testület köteles a határidő lejártát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. E
döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(3) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselőkre 
vonatkozó méltatlansági szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-
testület köteles a méltatlansági feltételek beálltát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát 
megszüntetni. A képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.”
Felkérem a bizottság elnökének megválasztott Hordós Tamást az eskütételre.

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző előmondásával Hordós Tamás az esküt letette. (Az 
esküokmánya a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi.)

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: felkérem a bizottság tagjait az eskütételre.

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző előmondásával Luka Zoltán, Pajor Károly, Csiza-Pák 
Eszter és Ambrus Gellért az esküt letették. (Az esküokmánya a jegyzőkönyv 4-7.sz. 
mellékleteit képezik.)
Lizákné Vajda Lívia polgármester: köszöntöm a gazdasági bizottság tagjait, sikeres munkát
kívánok nekik. 

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

6. napirendi pont: Döntés a Civil szervezetek és Egyesületek által kért önkormányzati 
támogatási igényekről a 2015 évre vonatkozóan;
Lizákné Vajda Lívia polgármester: ezt a napirendi pontot egyszer már elnapoltuk, ugyanis
több kérdés is felmerült. A civil szervezetektől bekértük az elszámolást, bizonylatokat a 2014



évre  vonatkozóan,  tettük  ezt  azért,  mert  a  megkötött  megállapodások  így  rendelkeznek,
másrészt a 2015. évi belső ellenőrzés az átadott pénzeszközök átadását fogja vizsgálni.
A sportegyesület elnöke pont itt van. Kigyűjtöttük a 2014. évi elszámolásokat, ismertetem. A
sportegyesületnek  volt  március  31-én  egy  400.000.-  Ft-os  pénzeszköz  átadás,  de  se  a
megállapodást nem találtuk, és az elszámolás sem volt biztosan lekövethető.
Kiss Attila Sportegyesület elnöke: nekem van ilyen megállapodásom.
Lizákné  Vajda  Lívia  polgármester: akkor  ezt  pótoljuk,  hogy  tudjuk  mi  is  rögzíteni.  A
sportegyesületnek  volt  még  augusztus  25-én  200.000  Ft-os  átadás,  erről  sem  találtunk
megállapodást,  elszámolást.  Volt  még  10.  hó  18-án  100.000.-  Ft.  pénzeszköz  átadás.  Itt
minden  rendben  volt.  A hiányzó  dokumentumok  pótlásában  kérném  a  segítségedet.  Az
elszámolást megkaptuk.
A polgárőr  egyesületnek  megjött  a  elszámolása,  kérjük  a  számlákat,  illetve  100.000.-  Ft.
elszámolása hiányzik, az átadott 350.000 Ft-ból 250.000.- Ft. elszámolása történt meg.
A Segítő  kéz  alapítvány  rendben  volt.  A haragláb  pályázatának  hiányzott  a  pályázatírási
díjának a visszafizetése, ez a Faluépítő közösségtől még fogjuk kérni.
A horgászegyesülettel rendben van minden.
A  hiányosságokról  írásban  küldjük  az  észrevételeinket  a  sportegyesületnek,  a  Faluépítő
közösségnek és a polgárőrségnek.
A civil egyesületek különböző támogatásokat kértek, ezt a múltkor már átbeszéltük.
Sportegyesület igénye 1.000.000.- Ft., a Segítő kéz alapítvány 300.000.- Ft, a Vámosszabadi
Fejlesztéséért Egyesület 350.000.- Ft., Magyar Vöröskereszt 100.000.- Ft., Horgászegyesület
710.000.-  Ft,  a  Polgárőr  Egyesület  300.000.-  Ft.  ,a  Faluépítő  közösség  320.000.-  Ft.
támogatást kér. Különböző okokkal és tevékenységek érdekében kérték ezt az összeget. Ez
összesen 3.800.000.- Ft pénzeszköz átadást jelentene a civil egyesületeknek.
A képviselő-testületnek milyen észrevétele, javaslata van?
Hordós  Tamás  képviselő: a  Gazdasági  Bizottság  nevében  tennék  javaslatokat.  A
sportegyesület esetében az 1.000.000.- Ft-os támogatást nem tartjuk megalapozottnak, mert a
TAO-s  pályázati  pénzekből  kell  a  sportegyesületet  fenntartani,  nem  az  önkormányzati
pénzekből. A TAO-s pénzből a sportegyesület tulajdona fog növekedni. Meglátásunk szerint a
kb. 250.000.- Ft. tagdíj nem megalapozott, szerintem annak többszöröse is beszedhető. Azt
javasoljuk, hogy még a döntés előtt a sportegyesület elnökével egyeztessünk. hogy jött ki ez a
250.000.- Ft tagdíj?
Kiss Attila Sportegyesület elnöke:  volt  egy olyan kérés tőletek, hogy szedjünk tagdíjat.
Eddig  ilyen  nem volt.  A záróbanketten  megállapodtunk,  hogy  500.-  Ft  a  tagdíjat  fogunk
szedni. Lehet azt mondani, hogy ez kevés és fel lehetne emelni 2.000.- Ft-ra a tagdíjat, de
akkor annak az lesz a következménye, hogy nyárra nem lesz labdarugónk, mert mindenki
elmegy  máshová.  Vámosszabadin  ez  az  egyetlen  sportegyesület,  a  fiataloknak  nincs  már
lehetőségük sportolásra. Tornaterem nincs, marad a labdarúgás. A focistáink elmennek olyan
helyre, ahol az egyesület belefizet a felszerelésbe, mi ilyet nem tudunk nyújtani, de az nem is
célunk.
Más civil szervezettel sem lehet összevetni minket. 
A  Horváth  Emilt  azért  kértem,  hogy  jöjjön  el,  mert  ő  az  ovifoci  edzője  és  a  Tao-s
pályázatokkal ő foglalkozik.
Horváth Emil edző: a TAO-s pályázatokat én írtam, sikeresen pályáztunk.



Először a tagdíjhoz szólnék: tudni kell, hogy 60 tagunk van, szerintem ez a legnagyobb civil
szerveződés. A 60 tagból csak kb. 15 olyan tag van, akinek önálló keresete van, a többiek
főleg gyereket. Én még az 500.- Ft tagdíjat is sokallom, teljesen igaza van Kiss Attilának, mit
tudunk  adni  a  tagdíjért?  Ha  tagdíjat  szedünk,  azért  nekünk  valamit  nyújtani  kell.  Jelen
pillanatban az egyesület bevétele az az önkormányzati támogatás. Ezen kívül ez a pályázati
rendszer lehetőséget adott, ehhez 
egy fillér önkormányzati pénzt nem kértünk. A megnyert pénznek – durván 4.000.000.- Ft.-
van egy 30%-os önrésze. Ezt általában az önkormányzatok szokták megfinanszírozni. Ez az
összeg  nem  az  egyesület  tulajdonát  növeli,  hanem  az  önkormányzat  civil  szervezetének
tulajdonát növeli.  Nekünk ezt  a 30 % önrészt  elő kellett  teremteni és azt  is  megoldottuk.
Támogató  cégeket  találtunk.  Ez  azt  jelenti,  hogy  inkább  az  egyesület  segített  az
önkormányzaton.
Ha levetítjük a 60 főre az 1.000.000.- Ft-ot, akkor 11-12.000 Ft./év/fő. Ez kevés, elég ha csak
a futball cipőkre költségét tekintve is. A tagok 90 %-a helyi. Ha nem tudunk nekik nyújtani
semmit, akkor az lesz, hogy elmennek máshova. 3-4 évvel ezelőtt már egyszer megszűnt az
egyesület. Aztán a pályázati rendszer segített, ezt továbbra is szívesen csinálom. De azt is el
fogom fogadni, ha kevesebbet kap az egyesület.
Hordós Tamás képviselő: Ferenci Brigittát kérdezném. Valóban az önkormányzat tulajdonát
gyarapítja a TAO-s pénzből származó vagyontárgy?
Ferenczi  Brigitta  köztisztviselő: amiről  számlát  kapunk,  azt  mi  rögzítjük  a
rendszerünkben,de ha év közben a számla nem jut el hozzánk, azt nem tudjuk felvenni és így
nem az önkormányzat tulajdona.
Kiss  Attila  Sportegyesület  elnöke: igen,  valóban  az  egyesület  vagyonát  képezi.  Kié  az
egyesület?
Hordós Tamás képviselő: Kié?
Alasztics Ervin képviselő: tisztán és jogilag nem az önkormányzaté, de a falué.
Horváth Emil edző: tavaszra elkészül  az alumínium cserepad,  kapu, ezek mind olyanok,
amelyek ugyan az egyesület tulajdonában lesznek, mégis az önkormányzatot növeljük úgy,
hogy erre egy fillért sem kértünk.
Kiss  Attila  Sportegyesület  elnöke: érdekesség  még,  hogy  a  pályázati  önrészhez  olyan
cégeket sikerült megnyernünk, akiknek semmi közük Vámosszabadihoz, de láttak a dologban
fantáziát.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: kérdezem a képviselőket, kinek mi a véleménye?
Luka Zoltán képviselő: kérdésem, hogy a TAO-s pénzt mire szeretnétek fordítani?
Horváth Emil edző: tavaly március 31-ig be kellet adni az MLSZ-hez egy pályázatot. Le
kellett írni, hogy kb. mire lesz szükségünk a működéshez. Ezzel a pályázattal el lehet indulni
támogató cégeket keresni, a költségvetés finanszírozására. Tehát a pályázatban pontosan le
van írva, hogy mire fordíthatók ezek a pénzek. A gyerekek sportolására, versenyeztetésére,
felszerelésekre lehet fordítani. Hangsúlyozom, ezekhez a pályázatokhoz önerő kell, ami miatt
az egyesület még meg sem kereste az önkormányzatot.
Hordós Tamás képviselő:  ez  azt  jelenti,  hogy ha 4.000.000.-  Ft.ot  nem tudjátok lehívni,
akkor ez a 300.000.- Ft. sem kerül lehívásra?
Kiss Attila Sportegyesület elnöke: én kértem, hogy erre az évre, önrészre 300.000.- Ft.-ot
szeretnénk.



Horváth Emil edző: ez már a következő év pályázatához kell. A 4.000.000.- Ft. az az idei
kifutó időszakra vonatkozik.
Hordós Tamás képviselő: a tavalyi évben mennyit sikerült lehívni?
Kiss Attila Sportegyesület elnöke: 3.650.000.- Ft.-ot.
Horváth Emil edző: ehhez 30 % önrészt, azaz 1.000.000.- Ft-ot hozzá kellett tenni.
Luka Zoltán képviselő: ez a 60 fő tényleg reális. Ismerem a gyerekeket, tudom, hogy gondot
okozna egy-két családnak az is, ha csak 50 Ft-tal meg lenne emelve a tagdíj. A csapatok léte
kerülne veszélybe.
Kiss Attila Sportegyesület elnöke: Vámosszabadin senki nem foglalkozott az utánpótlással,
mindig az volt a cél,  hogy legyen egy első csapat, az utánpótlás megszervezése nem volt
fontos.  Mi elindítottunk valamit,  és ennek hosszú távon eredménye lesz,  ez pénzben nem
kifejezhető.
Alasztics Ervin képviselő: nem gondolnám, hogy egy egyesület  életébe olyan mértékben
beleszólhatnánk, hogy mennyi legyen a tagdíj,  ez  az egyesület  autonóm területe.  Mi nem
gondolhatjuk azt, hogy mi mindenhez a legjobban értünk. Az egyházközösséget leszámítva
valóban a legrégebbi szervezet a faluban, régebbi, mint az önkormányzat. Vannak ennek az
egyesületnek hullámvölgyei, mélypontjai, de két generáció kinőtte már magát, több, mint 65
éves az egyesület. Azt is tudni kell, hogy néhány éve még 1 milliósa támogatást kapott az
önkormányzat, de olyan irányt vett a vezet, hogy az önkormányzat leadta a jelzést, hogy ez
így  tovább  nem  mehet.  Ezért  ez  vissza  lett  csökkentve,  és  megérte,  mert  az  egyesület
újjáalakult,  és  növekedési  pályára  helyezte  magát.  Néhány éve még azzal  szembesültünk,
hogy elszívattyúzzák innét a játékosokat, most pedig hozzánk jönnek a fiatalok. Ezt 500.- Ft-
tal veszélyeztetni nem szabad, Sőt bűn lenne, ezen mi nem spórolhatunk, sőt semennyit nem
spórolhatunk.
A sportegyesület a 4-5 éve leadott jelzést nagyon jól fogta, megváltoztatta a politikáját, most
már a vámosszabadi embereket szolgálja. Most 60 tag van, lehet, hogy 80 lesz jövőre. Ezt kell
támogatni ezzel az 1.000.000.- Ft-tal.
Hordós  Tamás  képviselő: annyit  tennék  hozzá,  hogy  eszembe  nem  jutott,  hogy
meghatározzam a tagdíj összegét, én kérdéseket fogalmaztam meg, a tapasztalataim alapján
Győrben például 4.000.- Ft-ot fizetünk, ahhoz képest ez az 500.- Ft. nem sok.
Én  a  költségvetés  oldaláról  közelíteném  meg,  nekünk  közpénzekkel  kell  gazdálkodnunk.
megalapozottan,  jól  kell  elköltenünk.  Ha  ezt  elfogadjuk,  akkor  az  azt  jelenti,  hogy
vámosszabadi képviselő-testülete érdemesnek tartja, hogy ezt az összeget erre fordítsuk. A
másik oldala viszont az, hogy meg kell néznünk, hogy mire adjuk ki a közpénzt. Ezek után
bármelyik civil szervezet azt mondhatja, hogy ha futball klub kapott 1 milliót, akkor mi is
kérünk ennyit.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: térjünk vissza testületi ülés menetéhez.
Alasztics  Ervin képviselő: csak egy mondatban reagálnék:  ennél  az asztalnál  mi  mindig
közpénzt osztunk, a sportegyesület pedig közfeladatot lát el, mert az egészséges szórakozás,
sportolás ügye közfeladat, mert Vámosszabadi Önkormányzata erről rendeletet alkotott, hogy
ez közfeladat. Ezt a feladatot az egyesület elvégzi, köszönjük meg nekik, az igényelt összeg
nem túlzott,  a költségvetésünk elég jó, izmosan megyünk neki. Ha valamikor tudunk adni
támogatást, akkor az pont ez az év az, olyanok a kondíciók.



Lizákné  Vajda  Lívia  polgármester: köszönöm  szépen.  Megadom  a  szót  Buruzs  István
képviselőnek.
Buruzs István képviselő: elöljáróban leszögezném, hogy nagyra becsülök minden társadalmi
szervezetben  elvégzett  munkát.  Azt  gondolom,  hogy  az  elmondott  érvek  kicsit
megváltoztatták  az  álláspontomat,  bár  nem  titkolom,  be  vagyok  oltva  foci  ellen.  Annak
ellenére, hogy a magyar foci a világranglistán hol áll, megpróbálom elkülöníteni az utánpótlás
helyzetét ettől.
Előrebocsátom, hogy ezen a szavazáson nem fogok részt venni, nem akarom ezt a kérdést
semmilyen  irányba  befolyásolni.  Azt  kérem  tőletek,  hogy  amikor  támogatást  kértek  az
önkormányzattól, akkor annak az összegnek hol van jobb helye? Vajon annál a focistánál,
akinek  van  önálló  keresete,  vagy  azoknál,  akik  sorban  állnak  különböző  támogatásért,
segélyért, akiknek gondot jelent a tüzelő beszerzése. Ezt próbálom mérlegelni. Az előremutató
irány, hogy támogassunk egy sportegyesületet, nem akarok abba belemenni, hogy mennyi a
tagdíj, abba sem, hogy egy orvosi igazolást az egyesületnek kell e megfizetnie, ezt majd ti
szabályozzátok. Ahogy Ervin mondta: jó eséllyel van rá pénzünk, csak nehogy az legyen,
hogy  lesz  a  falunak  egy  nagyon  kivételezett  köre,  miközben  a  Rét  utcán  nem  lehet
végigmenni. Még egyszer: én nem fogok szavazni, de szeretném, ha az irány az lenne, hogy
99,7% utánpótlás nevelés, a felnőttek esetében meg örülünk, hogy mozognak.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: megadom a szót Pajor Károly képviselőnek. 
Pajor  Károly  képviselő: a  gazdasági  bizottság  ülésén  próbáltam  tisztán  gazdasági
szempontok  alapján  vizsgálni  a  helyzetet.  Aztán  beszélgettem  Kiss  Attilával  és  ez
megerősített,  hogy jó, hogyha minden helyzetet több szempontból nézek meg. Én azon az
állásponton  vagyok,  hogy  ha  45  gyerek  egész  éven  át  tartó  mozgását  megoldja  ez  az
1.000.000.-  Ft,  akkor  ezt  nyugodtan  rászánhatjuk  erre.  Megköszönhetjük  a  munkájukat
azoknak, akik erre az idejüket szánják.
Kiss  Attila  Sportegyesület  elnöke:  Istvánnak annyit  szeretnék,  mondani,  hogy kérlek  ne
mossuk össze a vámosszabadi tömegsportot az országos labdarúgással.
Horváth Emil edző: az 1.000.000.- Ft soha nem volt elég, csak szerencsére mindig ki tudtuk
egészíteni egyéb forrásokból a kiadásokat.
Lizákné  Vajda  Lívia  polgármester: térjünk  vissza  az  ülés  menetéhez.  Egyesületenként,
szervezetenként fogom kérdezni a képviselőket a támogatásokról.
Faluépítő  Közösség  320.000.-  Ft-ot  igényelt,  a  Polgárőr  egyesület  kért  300.000.-  Ft-ot
kabátokra, felszerelésekre. A horgászegyesület idén 710.000.- Ft-ot igényelt. Itt felmerült a
sátor, a ponyva kérdése.
Ferenczi  Brigitta  köztisztviselő: a  filagória  esetén  is  hasonló  volt  a  helyzet:  pályázati
pénzből  lett  megvalósítva,  önkormányzati  területen,  de  nem  tudjuk  önkormányzati
tulajdonként megjeleníteni. Számviteli szempontból én inkább azt javasolnám, hogy inkább
az önkormányzat vegye meg, és fel tudnánk venni tárgyi eszköznek.
Hordós Tamás képviselő: ha jól értem, a ponyva így önkormányzati tulajdonba kerülne?
Ferenczi Brigitta köztisztviselő: igen.
Hordós Tamás képviselő: és akkor inkább ennyivel csökkentsük a támogatást?
Ferenczi Brigitta köztisztviselő: ez jó megoldás lehet.
Alasztics  Ervin  képviselő: én  is  egyetértek  ezzel.  Ez  legyen  egy  eszközbeszerzés,  ami
önkormányzati tulajdon lesz, és a támogatás pedig legyen 310.000.- FT.



Lizákné Vajda Lívia polgármester: Magyar Vöröskereszt kért 100.000 Ft-ot. Vámosszabadi
Fejlesztéséért Egyesület kért 350.000.- Ft-ot programszervezésre és egyebekre.
Luka  Zoltán  képviselő: ebben  az  esetben  ugyanaz  vonatkozna  VFE-re,  mint  a
horgászegyesületre  a  kosárlabda-palánk  vásárlásánál.  Az  egyesület  150.000.-  Ft-ot  kért
kosárlabda-palánkra. Leget, hogy érdemes lenne, ezt is az önkormányzatnak megvásárolni.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: tehát a palánkot szintén eszközbeszerzéssel oldjuk meg?
És a VFE pedig akkor 200.000.- Ft támogatást kapna.
Segítőkéz alapítvány igényelt 300.000.- Ft-t különböző jótékonysági célokra, az elszámolása
rendben van. Térjünk vissza a sportegyesületre.
Hordós Tamás képviselő: meghallgattam a véleményeket. és azt gondolom, hogy támogatni
fogom  ezt  az  1.000.000.-  Ft-os  igényt,  de  egy  kérésem  lenne:  nem  lehetne  kicsit  a
labdarúgáson túl szélesíteni a sportok körét?
Kiss  Attila  Sportegyesület  elnöke: ha  feltételek  adottak,  akkor  ennek  talán  nem  lesz
akadálya, akkor szívesen.
Hordós Tamás képviselő: kapacitás egyébként lenne rá?
Kiss  Attila  Sportegyesület  elnöke:  hát,  nem nagyon,  mert  ki  vagyunk  hegyezve  így  is.
Ketten hárman dolgozunk, mást is be kellene vonni.
Horváth Emil edző: az idei évre le kell adnunk a pályázatokat, és lenne egy ötletünk, ami
akár  látványos  faluépítést  eredményezhet,  de  ehhez  kell  az  önkormányzat  részvétele.  Ezt
valamikor szeretném ismertetni, mert ez befolyásolja a költségvetést.
Hordós Tamás képviselő: meddig kell beadni?
Horváth Emil edző: valamikor áprilisban. 1-2 szóban elmondhatnám, hogy miről lenne szó?
Lizákné  Vajda  Lívia  polgármester: rengeteg  napirendi  pontunk  van,  sajnosa  mostani
időpont  erre  nem  alkalmas.  Arra  kérnélek,  hogy  mielőbb  írásban  küld  be  hozzám  az
elképzeléseidet, és akkor tudunk róla beszélni. Március középéig beszéljünk erről.
Egyébként  én  is  csatlakoznék,  az  egyesületi  és  ez  egyéb  civil  tevékenységek  nem  csak
költségvetési oldalról vizsgálandók.
Három kérés még kimaradt, méghozzá a Borostyán nyugdíjas klub kérése. Itt gyakorlatilag
nem adunk át  pénzeszközt,  hanem a  költségvetésbe  építjük  be a  kéréseiket.  Kérés  volt  a
tavaszi  és  őszi  kirándulás  útiköltségeinek átvállalása,  ez 150.000.-  Ft.,  a  kórusvezető díja
240.000.- Ft., összesen 390.000.- FT. Esetleg van kérdés? 
Következő az iskola.  Újságra,  sportszerre,  terítőre,  kirándulásra stb.  összesen 400.000.-  T.
támogatást.
Ferenczi Brigitta köztisztviselő: továbbképzésre még 25.000.- Ft-ot szeretnének kérni.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: tehát az iskolának akkor 425.000.- Ft. támogatás menne.
Az óvoda szintén továbbképzésre, notebookra, nyomtatóra, eszközökre kért 100.000.- ft. Ez is
a költségvetésbe épül.
Hordós Tamás képviselő: Összesen mennyi ez?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: 3.080.000.- Ft. volt az indulási összeg, de ez lett most
csökkentve, és így most mennyi?
Ferenczi Brigitta köztisztviselő: 2.530.000.- . Kivettük a 400.000.- Ft.-ot a ponyvára, és a
kosárpalánk.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: tehát a költségvetés úgy alakul, hogy ezekre a dolgokra
–ponyva,  kosárpalánk,  iskola  kérése  –  nem pénzeszköz  átadással  valósul  meg,  hanem az



eszközbeszerzésnél  és  egyéb  kifizetéseknél  jelenik  majd  meg.  A  2.530.000.-  Ft.  pedig
pénzeszköz  átadással  kapják  meg  a  civil  egyesületek.  A  civileknek,  egyesületeknek,
alapítványoknak elszámolási kötelezettségük van december 31-ig.
Hordós Tamás képviselő: az lenne a kérésem, hogy a civil egyesületek addig ne kapják meg
a kért összeget, amíg az idei évre vonatkozó elszámolási kötelezettségüket nem teljesítették.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: igen, ezzel egyetértek. 

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Vámosszabadi S.E. részére működési támogatás biztosításáról.
A határozati  javaslattal  kapcsolatban vita  nem alakult  ki.  A döntéshozatalban részt  vevők
száma 7 fő.  A Képviselő-testület  6 igen szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta: 

37/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata Vámosszabadi S.E.  részére 1.000.000.- Ft működési 
célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe betervezi.

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Segítő Kéz Alapítvány működési támogatás biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

38/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Segítő Kéz Alapítvány részére 300.000.- Ft 
működési célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe betervezi.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület részére működési támogatás biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

39/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület részére 
200.000.- Ft működési célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe 
betervezi.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig



Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Magyar Vöröskereszt részére működési támogatás biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

40/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete részére 
100.000.- Ft működési célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe 
betervezi.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Vámosszabadi Horgászegyesület részére működési támogatás biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

41/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Vámosszabadi Községi Horgászegyesület részére 
310.000.- Ft működési célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe 
betervezi.

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Vámosszabadi Polgárőr Egyesület részére működési támogatás biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

42/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Vámosszabadi Polgárőr Egyesület részére 300.000.- 
Ft működési célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe betervezi.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Vámosszabadi Faluépítő Közösség részére működési támogatás biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:



43/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Faluépítő Közösség részére 320.000.- Ft működési 
célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe betervezi.

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Borostyán nyugdíjas klub részére működési támogatás biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

44/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Borostyán Nyugdíjas Klub részére 390.000.- Ft 
működési célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi költségvetésébe betervezi.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Vámosszabadi Tagiskola részére működési támogatás 
biztosításáról
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

45/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Vámosszabadi 
Tagiskola 425.000.- Ft működési célú támogatást állapít meg és azt a 2015. évi 
költségvetésébe betervezi.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

Lizákné Vajda Lívia polgármester: az óvoda költségvetése pedig úgy alakul, hogy azokat a 
kiadásokat betervezzük az önkormányzat költségvetésébe, így arról külön nem határozunk.

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

7. Napirendi pont: az Önkormányzat 2015. évi költségvetését előkészítő döntések 
meghozatala, a költségvetés tárgyalása második olvasatban

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: mindenki megismerhette a költségvetést, erre 
vonatkozóan a gazgasági bizottságnak is volt egy ülése.



Az 1. és a 2. olvasat között annyi a különbség, hogy a közös hivatali költségvetés módosítja a 
mi költségvetésünket is, Sárás II-n az útjavítás még nem realizálódott, de be van tervezve.
Buruzs István alpolgármester: van e valami olyan, ami radikálisan megváltoztatta az 1. 
olvasathoz képest?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: nem, kisebb pontosítások miatt van különbség. 
Buruzs István alpolgármester: tehát a számok akkor csak kényszerűségből módosultak?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: többnyire igen. Annyival kiegészítem, hogy március 1.-
től hosszú távú közfoglalkoztatottakat tudunk foglakoztatni, ezért a takarítási feladatot 
átmenetileg megbízási szerződéssel oldjuk meg. És itt jelzem, hogy akkor az óvoda laptop és 
nyomtató igénye bekerült a költségvetésbe. A Gazdasági Bizottság kérte, hogy a közvilágítás 
karbantartására vonatkozó számokat nézzük át, így azt lecsökkentettük 700 e. Ft.-ra. De a 
közvilágítás korszerűsítése kapcsán még biztosan lesznek plusz költségek, de ezt most még 
pontosan nem látjuk. Még több E-On engedélyt kell beszereznünk, a biztonsági kamerás 
pályázathoz ugyanígy. Lesznek eljárási költségek is.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: látjátok a horgász egyesületre, tagiskolára vonatkozó 
számokat.
Ferenczi Brigitta köztisztviselő: 452.000.- Ft-tal csökken a tartalék.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: Így 4.535.000.- Ft.-nál járunk most.
Luka Zoltán képviselő: mi a helyzet azzal a 2 céltartalékkal amit a GB javasolt?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: mivel lesznek idén komoly beruházások, ezért nem 
vagyok biztos abban, hogy a két céltartalékkal érdemes volna rugalmatlanná tenni a 
költségvetést. Itt most a napelemes és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó gyors 
pályázatokra gondolok. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy az ipari területen lévő cégek 
tudjanak arról, hogy legalább 10 millió forint az út megvalósítására - ha nem is formálisan - 
be van  tervezve.
Alasztics Ervin képviselő: számszakilag nem jelent külön lekötést, ha nevesítjük a 
céltartalékot. Ne felejtsük el, hogy ennek jelentősége van, hiszen ezt a cégek számon tartják. 
Emlékezetem szerint ez korábban 12,5 millió volt. Szerintem idén sem lehet ezt 10 vagy 12 
millióból megépíteni ezt az utat, a vállalkozók részvétele nélkül. Azért azt javaslom, hogy 
jelenjen ez meg a költségvetésbe látható módon, ha másként nem, legalább jegyzőkönyv 
formájában.
Alasztics Ervin képviselő: felhívnám a figyelmet arra, hogy a belterületi csapadékvíz 
elvezetését szintén egy hasonló pénzalap segítségével lehetne megoldani. Ez Kisbajcson is 
hasonlóan alakult, érdemes erre odafigyelni. Szerintem ez 4 millió Ft. alatt nem tervezhető.
Luka Zoltán képviselő: inkább 8-10 millió.
Hordós Tamás képviselő: de ezt pályázat nélkül nm tudjuk megvalósítani.
Luka Zoltán képviselő: igen, ez valószínű.
Pajor Károly képviselő: a Szabadi utcai felújítás terve tartalmaz erre vonatkozó megoldást?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: árokrendszert kell kialakítani.
Alasztics Ervin képviselő: amíg a Szabadi utcában árok volt, ilyen probléma nem volt.
Pajor Károly képviselő: ha szabadi utca felújítási munkáival ezt összevonjuk, akkor talán 
jelentősen csökkenthető ez a 4 millió.
Dolmányos Katalin alpolgármester: a Kertész utcában is ugyanez a probléma.



Alasztics Ervin képviselő: amiről a Karcsi beszél, az egy elég nagy szakaszon megoldja a 
problémát.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: az útfelújítással nem jár együtt az árok kialakítása. Ha 
van egy kiépített szikkasztóárok rendszer, ami az elvezető árkokhoz viszi a csapadékot, akkor 
működik jól a rendszer.
Alasztics Ervin képviselő: nem vagyunk szakemberek, de ezt valahogy meg kell oldani. 
Ahol lehetséges szikkasztó árokkal, ahol nem ott el kell vezetni, akár átemelő szivattyúk 
segítségével is. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: az óvoda mellett is mindig áll a víz. ha árkot ásnánk és 
elvezetnénk, talán átmeneti megoldást jelentene, valamit enyhítene.
Hordós Tamás képviselő: Ervin elképzelését nem biztos, hogy nevesíteném. Most folyik a 
gazdasági program tervezése is. Nem tudjuk, hogy hogyan alakul az idei pályázati rendszer. 
Azt javaslom, hogy tervezési összegre elkülöníthetünk, de ne nevesítjük a csatorna rendszerre,
mert lehet, hogy idén a járdákra lesz pályázat, és akkor azt célszerű megvalósítani.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: én meg azt javaslom, hogy egyáltalán ne nevesítsük. ott 
atartalékunk, abból próbáljuk majd ezeket megoldani.
Dolmányos Katalin alpolgármester: egy csomó minden úgy valósult meg, hogy a régi 
tervek megvoltak és az volt a pályázat alapja.
Alasztics Ervin képviselő: azt javaslom, terveztessük meg, mert ha mégis lesz pályázat, 
akkor a rövid határidő miatt ez jó ha rendelkezésre áll.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: én már beszéltem szakemberekkel, és úgy tűnik, hogy 
nálunk nagy probléma nincs, de a Rét utca, Duna utca helyzetét meg kell oldani.
Dolmányos Katalin alpolgármester: a jegyző által elrendelt korábbi vizsgálatnak lett 
következménye?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: nem lett következménye, nagy eredménye nem volt 
ennek a felülvizsgálatnak. Kérjünk tervező árajánlatot, mert ez folyamatos probléma.
Alasztics Ervin képviselő: korábbi gyakorlat szerint, ha ingatlant adtunk el, akkor abból a 
bevételből mindig egy másikingatlan vettünk. Jók a tapasztalatok erre vonatkozóan. Ilyen 
területeken akár fejlesztéseket is meg lehetne valósítani. Nincs konkrét tervem, vagy 
javaslatom, erre figyelmet kell fordítani, főleg fejlesztések szempontjából.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: nem rossz ötlet, akár telekvásárlásban is 
gondolkodhatunk.
Hordós Tamás képviselő: vannak kijelölve ipari területek a fejlesztésre.
Alasztics Ervin képviselő: azok a tervek nem reálisak. Én a gyakorlatra kívántam felhívni a 
figyelmet. Főleg belterületre gondoltam.
Alasztics Ervin képviselő: módosító javaslatot szeretnék benyújtani. Gyakorlat az is, hogy ha
a lakosság egy célra összegyűjt valamennyit, akkor az önkormányzat hozzáad még 
ugyanennyit. Az épített örökségeink védelmére és a falumúzeum állagjavítására 300.000.- Ft.-
ot javasolok elkülöníteni.
Dolmányos Katalin alpolgármester: ezt támogatom én is, az Erzsébet feszület felújítására is
indult lakossági kezdeményezés.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a kegyhely lerombolását követően többen is 
jelentkeztek, hogy segítenének.



Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Kéri a költségvetés 2. olvasatát és az épített örökségeink védelmére és a falumúzeum 
állagjavítására 300.000.- Ft.-ot elkülönítésére tett javaslatot a Képviselő testület fogadja el.
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 7 fő. A Képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

46/2015. (II.24.) Kt. határozat
a költségvetés 2. olvasatát és az épített örökségeink védelmére és a falumúzeum 
állagjavítására 300.000.- Ft.-ot elkülönítésére tett javaslatot a Képviselő-testület elfogadja.
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

8. napirendi pont: A Vörösmarty M. Ált. Iskola 2015. évi költségvetési javaslatának 
tárgyalása 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: idén egy nagyobb felújítás, karbantartás költségét és a 
KEOP-os pályázat önköltségét is be kellett kalkulálni. Még a gesztor feladatokkal 
kapcsolatosan kell még 80.000.- Ft.-ot fizetnünk.

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A közös fenntartású kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2015. évi költségvetéséről:

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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A közös fenntartású kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2015. évi költségvetéséről:
Vámosszabadi Község Önkormányzata a közös fenntartású kisbajcsi Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 2015. évi költségvetését az előterjesztés szerint megismerte és azt elfogadja.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

9. napirendi pont a Védőnői szolgálat 2015. évi költségvetési javaslatának tárgyalása;

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Lizákné Vajda Lívia polgármester: kiegészíteném az előterjesztést annyival, hogy a 
költségvetés tartalmazza a védőnő jubileumi jutalmának összegét is.



Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének Községek Védőnői Szolgálatának 2015. évi 
költségvetéséről:

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbajcs, Nagybajcs, 
Vámosszabadi és Vének Községek Védőnői Szolgálatának 2015. évi költségvetését az 
előterjesztés szerint megismerte és elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

10. napirendi pont A Győrújfalui Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: Az 5 főre kalkulált normatívát, azaz 22,9 millió forintot 
minden lehetőségével együtt kitöltöttük, ezzel is bizonyítva, hogy erre az összegre itt szükség 
van. Néhány dolog átkerült a közös hivatal költségvetésébe. 4 kolléga van a közös hivatal 
alkalmazásában: pénzügy, gazdálkodás, igazgatás és az aljegyző. Az iroda felújításra, 
informatikai eszközökre is kell fordítani.   

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről:

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrújfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztés szerint megismerte és azt 
elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés előterjesztéséig

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

11.napirendi pont: Döntés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési 
stratégia tervének elfogadásáról;

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.



Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2015-2018. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai 
tervének elfogadásáról:

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

50/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulás 2015-2018. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai tervét megismerte és azt 
elfogadja, jóváhagyja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: értelem szerint

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

12. napirendi pont: Döntés a fogyasztásmérő órák felszereléséről a közkutak esetében

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Hordós Tamás képviselő: a Pannon-Víz nem kér szerelési költséget,
Lizákné Vajda Lívia polgármester: nem 

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A Vámosszabadi, Kossuth L. u. 39. sz. előtti közterületen elhelyezkedő közkifolyó-közkút 
megszüntetéséről:
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosszabadi, Kossuth L. u. 
39. sz. előtti közterületen elhelyezkedő közkifolyó-közkút megszüntetését elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: értelem szerint

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A Vámosszabadi Község területén a/az
1.         Vámosi temetőben
2. Templom téren 
3. Szabadi temetőben
4. Újtelep utcában
elhelyezkedő közkifolyó-közkutak mérőóra elhelyezéshez szükséges aknák kialakításáról 
gondoskodik és mérőórával szereli fel azokat:



Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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A Vámosszabadi Község területén a/az
1.         Vámosi temetőben
2. Templom téren 
3. Szabadi temetőben
4. Újtelep utcában
elhelyezkedő közkifolyó-közkutak mérőóra elhelyezéshez szükséges aknák kialakításáról 
gondoskodik és mérőórával szereli fel azokat:

Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: értelem szerint

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

13. napirendi pont: Döntés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0223 azonosító számú pályázat 
ügyében

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Lizákné Vajda Lívia polgármester: ez a projekt közbeszerzést nem érint. Az edzőterem 
tetején kényelmesen elférnek ezek a napelemek. Kb. 73 db. napelemről van szó, ott 
műszakilag optimálisan megvalósítható.
Hordós Tamás képviselő: mennyi a megtérülési idő?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a szakemberek több lehetőséggel számoltak, kb. 5. év.
Hordós Tamás képviselő: mennyi az élettartama?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: kb. 30 év. Szerintem érdemes ebbe gondolkodni.
Augusztus 31. a kivitelezési határidő. Most más teendőnk nincs is csak ezt a levelet kell 
visszaküldeni. Ez a pályázat is az energiatakarékosságot célozza, az kell majd figyelemmel 
követni, hogy mennyi áramot termel vissza.
Pajor Károly képviselő: az éves fogyasztásnak kb. hány százalékát termeli meg?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: kb. 80 %
Hordós Tamás képviselő: megkaptuk már a támogatói szerződéseket is?
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a támogatói szerződést, persze. Egyébként az önrész 
már be van tervezve a költségvetésbe.

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 



Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testületének nyilatkozata arról, hogy a 
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0223 azonosító számú pályázaton a megváltozott támogatási 
feltételek ismeretében, a projektet meg kívánja valósítani.

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testületének úgy nyilatkozik, hogy a 
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0223 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan a megváltozott 
támogatási feltételek ismeretében, a projektet meg kívánja valósítani.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: értelem szerint

A napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.

14. napirendi pont: Egyebek

Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az idei évre vonatkozó 
szabadságolás tervéről.

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testületének tudomásul vétele Lizákné 
Vajda Lívia 2015. évre vonatkozó szabadságolási tervéről, továbbá polgármesteri szabadság 
idejére Dolmányos Katalin alpolgármester helyettesítéséről.

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lizákné Vajda Lívia 2015. 
évre vonatkozó szabadságolási tervét tudomásul veszi. A polgármestert szabadsága alatt 
Dolmányos Katalin alpolgármester helyettesíti.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: értelem szerint

Lizákné Vajda Lívia polgármester: az Innopharmának, vagyis új nevén a Health Innovation 
Europe Kft.-nek volt egy kérése, miszerint a testület támogatói levelet bocsásson ki a 
beruházás megkezdése előtt. Én ennek nem látom akadályát.



Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

A Health Innovations Europe Gyártó és Kereskedelmi Kft. által Vámosszabadi ipari területén 
2016. év folyamán megvalósuló beruházásának támogatásáról:

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzata a Health Innovations Europe Gyártó és Kereskedelmi 
Kft. által rendelkezésre bocsátott dokumentációt megismerte és megtárgyalta, amely alapján a
Vámosszabadi ipari területén megvalósuló beruházást támogatja, egyúttal támogató levél 
kibocsátását határozza el a Health Innovations Europe Gyártó és Kereskedelmi Kft. részére.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: a 2015. március 17.

Lizákné Vajda Lívia polgármester: a Goodwill Kft.-től kaptunk egy ajánlatot, amely az éves
pályázatírói tevékenységének feltételeit tartalmazza. A jelenleg futó két pályázatuk 150.000.- 
+ÁFA/db áron ment. Ehhez viszonyítva egy szerintem kedvező ajánlatot adtak, mellékelem az
ajánlatot, kérek mindenkit, hogy nézze át, vitassuk meg a kérdést. 
Luka Zoltán képviselő: a költségvetésbe be van tervezve a pályázatokkal járó járulékos 
költségek?
Ferenczi Brigitta köztisztviselő: be van tervezve 1.000.000.-, pályázatírásra, közbeszerzési 
ügyvédi, közjegyzői költségre, stb. 

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Döntés a Goodwill Kft. által, pályázatírási feltételeket és díjakat tartalmazó ajánlatáról.

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Goodwill Consulting Tanácsadó 
Kft. együttműködési megállapodását és pályázatírásra vonatkozó ajánlatát megvitatta és úgy 
határozott, hogy az ajánlat alapján 2015. évre vonatkozóan 1 évre pályázatírási feladatok 
elvégzésével megbízza a Goodwill Kft.-t 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: folyamatos



Lizákné Vajda Lívia polgármester: javaslom, hogy állapítsunk meg egy időpontot a 
képviselő fogadóórák számára. Javaslom, hogy minden hónap utolsó csütörtökén 17:00 és 
18:00 óra között legyen a képviselői fogadóórák kijelölt időpontja. Erről folyamatos 
tájékoztatást nyújtunk a honlapon.

Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Döntés a képviseli fogadóórák időpontjáról:

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselői 
fogadóórák időpontját minden hónap utolsó csütörtöki napjára 17:00 és 18:00 óra közötti 
időszakra határozza meg.

Lizákné Vajda Lívia polgármester: Réti Csaba jelezte, hogy szeretné megvásárolni a 
korábban általa használt notebook-ot. Ez a notebook a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
tulajdona. Megkértem a GyTKK írásbeli véleményét, akik úgy nyilatkoztak, hogy a 
notebookra már nem tartanak igényt. Mivel a polgármesteri átadás-átvétel alkalmával ez a 
notebook átadásra került, ezért formailag indokolt, hogy erről most hozzunk egy határozatot.
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Hozzájárulás Réti Csaba részére történő notebook átadásáról:

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult, hogy Réti Csaba által 
korábban használt notebook-t Lizákné Vajda Lívia polgármester átadja.

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester
Határidő: azonnal

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: ügyfelek kérelmet nyújtottak be a Hivatalhoz, 
hogy Vámosszabadi 221/67 hrsz-ú ingatlan tekintetében az elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhez a járuljunk hozzá. Mivel ez a tilalom annak idején képviselő-testületi határozat 
alapján került bejegyzésre, ezért indokolt, hogy annak törléséről is a testület határozzon. Az 
ingatlan időközben beépült, a használatbavételi engedély becsatolva.
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
A Vámosszabadi 221/67 hrsz-ú ingatlan elidegenítési és terhelési tilalmának törléséről:
  



Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

59/2015. (II.24.) Kt. határozat
Vámosszabadi Község Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a Vámosszabadi 221/67 
hrsz-ú ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba a javára bejegyzett elidegenítési és 
terhelési tilalmat a Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala törölje.

Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző
Határidő: a 2015. március 09.

Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester a 
Képviselő-testület nyilvános ülését 19.57 órakor berekesztette és megköszönte a Képviselő-
testület munkáját.  

Kmf.

Lizákné Vajda Lívia                                                        Domjánné dr. Fehérvári Diána 
polgármester                                                                        aljegyző

A jegyzőkönyv hitelességét igazolom: 
Buruzs István 

alpolgármester


