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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről 

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

A testületi ülés időben: 18.00-tól 18.59-ig tart. 
 

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

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

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
dr. Torma Viktória jegyző  
Jelen vannak továbbá: Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke, Fehér Sándor, 
Őrsiné Bocskai Tímea a Helyi Választási Bizottság tagjai 

Lakosság részéről: 25 fő érdeklődő 
 

 

1. napirendi pont: A Képviselő-testület tagjainak köszöntése 

 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: Tisztelettel köszönti a megválasztott új Képviselő-testületet. 
Köszönti Czeglédiné Vidák Piroskát a Helyi Választási Bizottság Elnökét, továbbá a Helyi Választási 
Bizottság tagjait és a megjelenteket. Elmondja, hogy Magyarország Alaptörvényének 35. cikk (3) bekezdése 
szerint a Képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának napjáig tart. A polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart. 
Vámosszabadi községben a 2014. október 12. napján tartott választás érvényes és eredményes volt, így 
megválasztásra került a polgármester és a 6 fő települési képviselő.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. 
§ (1) bekezdése szerint az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül meg kell tartania a Képviselő- 
testületnek. Az alakuló ülést a polgármester határidőn belül összehívta. Megállapítja, hogy a Képviselő-
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testület alakuló ülése határozatképes, majd az ülést megnyitja. A hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzat értelmében felkéri Buruzs István képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ezt követően felkéri a 
Helyi Választási Bizottság Elnökét tájékoztatójának megtartására. 
 

2. napirendi pont: Vámosszabadi Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az 

önkormányzati képviselők és a polgármester megválasztásáról  

 

Előadó: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 
 

Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke: köszönti a jelenlévőket, majd 

ismerteti a 2014. október 12-i helyhatósági választások eredményét: 

 
Vámosszabadi községben 1264 szavazójoggal rendelkező választópolgár közül 700 fő jelent meg a 
szavazóurnáknál, ez 55,3%-os részvételi arányt jelent. 
 
A polgármester jelölteknél az alábbi eredmény született: 
 
Lizákné Vajda Lívia független jelölt: 307 szavazat 
Matkovics Ilona független jelölt: 15 szavazat 
Kukorelli Norbert független jelölt: 145 szavazat 
Pajor Károly független jelölt: 222 szavazat 
Polgármesterré Lizákné Vajda Lívia Asszonyt választották a Vámosszabadi választópolgárok. Gratulálunk 
és sok sikert kívánunk az elkövetkezendő feladatokhoz. 
 
A képviselő jelölteknél az alábbi eredmény született: 
 
Buruzs István független jelölt:    277 szavazat 
Alasztics Ervin független jelölt:    302 szavazat 
Hordós Tamás István független jelölt:   277 szavazat 
Dolmányos Katalin független jelölt:   330 szavazat 
Takács-Babos Judit független jelölt:   211 szavazat 
Luka Zoltán független jelölt:    284 szavazat 
Klauz Sándor független jelölt:    121 szavazat 
Kolossváry Attila Csaba független jelölt:    75 szavazat 
Pajor Károly független jelölt:    377 szavazat 
Ambrus Gellért János független jelölt:   199 szavazat 
Simon Renáta független jelölt:    159 szavazat 
Kukorelli Norbert független jelölt:  173 szavazat 
Kiss Attila független jelölt:   140 szavazat 
Takács Ferenc független jelölt:   174 szavazat 
Tóth Géza független jelölt:   262 szavazat 
Klausz Adrienn független jelölt:   133 szavazat 
 
A választás eredményes volt. A megválasztható képviselők száma: 6 fő  
 
A Képviselő-testület összetétele:  
 
Buruzs István független jelölt 
Alasztics Ervin független jelölt 
Hordós Tamás István független jelölt 
Dolmányos Katalin független jelölt 
Luka Zoltán független jelölt 
Pajor Károly független jelölt 
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A fenti eredmény jogerős. Rendkívül esemény nem történt, a választás lebonyolítása a jogszabályoknak 
megfelelően történt. A képviselőknek is sok sikert kívánunk. 

 

3. napirendi pont: A napirend elfogadása 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: ismerteti az alakuló ülés napirendi pontjait. Az alábbi határozati 

javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

A napirendi pontok meghatározása 
1. A Képviselő-testület tagjainak köszöntése 
2. Vámosszabadi Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati képviselők és a 
polgármester megválasztásáról 
3. A napirend elfogadása 
4. Az önkormányzati képviselők eskütétele 
5. A polgármester eskütétele  
6. A polgármesteri program ismertetése 
7. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
8. Alpolgármester megválasztása 
9. Alpolgármester eskütétele 
10. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása 
11. A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 
12. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
13. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
 
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: 
 
206/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. A Képviselő-testület tagjainak köszöntése 
2. Vámosszabadi Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója az önkormányzati képviselők és a 
polgármester megválasztásáról 
3. A napirend elfogadása 
4. Az önkormányzati képviselők eskütétele 
5. A polgármester eskütétele  
6. A polgármesteri program ismertetése 
7. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
8. Alpolgármester megválasztása 
9. Alpolgármester eskütétele 
10. A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik megállapítása 
11. A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 
12. A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 
13. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
 

4. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele  

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
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Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint a települési képviselőnek az alakuló ülésen esküt kell tenniük. Felkéri a megválasztott 
képviselőket, hogy az Mötv. 1. melléklete szerinti esküt a HVB elnök előmondásával tegyék le.  
 
Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondásával a képviselők az 
esküt letették. (A képviselők esküokmányai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)  
 

5. napirendi pont: A polgármester eskütétele 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 63. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint az alakuló ülésen a polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz.  
 
Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondásával a polgármester az 
esküt letette. (A polgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

6. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti programját. (A polgármester programja a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

7. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezett módosítását.  

dr. Torma Viktória jegyző elmondta, hogy polgármester asszony két alpolgármestert kíván jelölni. 
Emiatt szükséges a rendelet módosítás, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint egy alpolgármestert lehet 
választani. Várják a hozzászólásokat. 
 
Tekintettel arra, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
előterjesztés mellékletét képező 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (X. 27.) önkormányzati 
rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester a rendelet kihirdetése miatt 18.20 órakor szünetet rendel el. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megállapítja, hogy a rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 
megtörtént. 18.26 órakor elrendeli az ülés folytatását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
határozatképes. 

 
8. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
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Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a meghívóban közölt napirendek szerint a 
következőkben a Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel, a 
polgármester helyettesítésére, munkája segítésére a Szervezeti és Működési szabályzat szerint 
alpolgármestert választ. Ez azt jelenti, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, a 
minősített többség azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők több mint felének az egybehangzó akarata 
szükséges, tehát 4 igen szavazat. A titkos azt jelenti, mindenki megkapja a szavazólapot, felállításra kerül 
egy szavazatszámláló bizottság. Ez a bizottság lefolytatja a titkos szavazást, majd ismerteti annak 
eredményét. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely jelen ülésről készült jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. A szavazatszámláló bizottság tagjainak Hordós Tamást és Luka Zoltánt javasolja, 
elnökének Pajor Károlyt.  
 
Pajor Károly, Hordós Tamás és Luka Zoltán jelöltek elfogadják a szavazatszámláló bizottságba 
történő jelölésüket, beleegyeznek megválasztásuk nyilvános ülésen történő lebonyolításához, 
egyúttal bejelentik személyes érintettségüket.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság megválasztása 
során a szavazásból nem zárja Pajor Károly, Hordós Tamás és Luka Zoltán képviselőket. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
207/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság megválasztása 
során a szavazásból nem zárja Pajor Károly, Hordós Tamás és Luka Zoltán képviselőket. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes szavazatszámláló bizottságot 
hoz lére az alpolgármester választás lebonyolításra. 
A bizottság elnöke: Pajor Károly képviselő. A bizottság tagjai: Hordós Tamás és Luka Zoltán képviselők. 
A bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének bejelentésével megszűnik. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
208/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes szavazatszámláló bizottságot 
hoz lére az alpolgármester választás lebonyolításra. 
A bizottság elnöke: Pajor Károly képviselő. A bizottság tagjai: Hordós Tamás és Luka Zoltán képviselők. 
A bizottság megbízatása a titkos szavazás eredményének bejelentésével megszűnik. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alpolgármesteri tisztség betöltésére Dolmányos Katalin képviselőt 
javasolta. 
 
Dolmányos Katalin képviselő bejelentette személyes érintettségét, továbbá beleegyezett abba, 
hogy megválasztása nyilvános ülésen történjen. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a 
szavazásból nem zárja ki Dolmányos Katalin képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
209/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a 
szavazásból nem zárja ki Dolmányos Katalin képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ezt követően az alpolgármesteri tisztség betöltésére Buruzs István 
képviselőt javasolta. 
 
Buruzs István képviselő bejelentette személyes érintettségét, továbbá beleegyezett abba, hogy 
megválasztása nyilvános ülésen történjen. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a 
szavazásból nem zárja ki Buruzs István képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
210/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztása során a 
szavazásból nem zárja ki Buruzs István képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ezt követően az alábbi határozati javaslatokat teszi fel titkos 
szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Alpolgármester megválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dolmányos Katalin képviselőt 
Vámosszabadi Község társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztja 2014. október 28. 
napjától.  
2. A Képviselő-testület felkéri Czeglédiné Vidák Piroskát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az 
esküt az alpolgármestertől vegye ki. 
Felelős: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 
Határidő: azonnal      
 

Határozati javaslat 

Alpolgármester megválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Buruzs István képviselőt Vámosszabadi 
Község társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztja 2014. október 28. napjától.  
2. A Képviselő-testület felkéri Czeglédiné Vidák Piroskát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az 
esküt az alpolgármestertől vegye ki. 
Felelős: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 
Határidő: azonnal      
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a 
szavazólapokat a polgármesteri jelölésnek megfelelően készítsék el és bonyolítsák le a titkos szavazást.  
 
A Szavazatszámláló Bizottság elkészítette a szavazólapokat és ismertette a szavazás módját.  A 
szavazólapok kiosztása után titkos szavazás következett.  
A titkos szavazás lebonyolítását és az eredmény megállapítását a Szavazatszámláló Bizottság a 
Faluház másik helyiségében végezte. A titkos szavazás eredményének megállapításáról külön 
jegyzőkönyv készült, ami jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Pajor Károly a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét: 
Dolmányos Katalin alpolgármester jelölt vonatkozásában: 7 igen és 0 nem szavazat 
Buruzs István alpolgármester jelölt vonatkozásában: 6 igen és 1 nem szavazat 
 
A Képviselő-testület titkosan, 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

211/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Alpolgármester megválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dolmányos Katalin képviselőt 
Vámosszabadi Község társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztja 2014. október 28. 
napjától.  
2. A Képviselő-testület felkéri Czeglédiné Vidák Piroskát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az 
esküt az alpolgármestertől vegye ki. 
Felelős: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 
Határidő: azonnal      
 
A Képviselő-testület titkosan, 6 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazata mellett a következő határozatot 
hozta:  
 
212/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Alpolgármester megválasztásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Buruzs István képviselőt Vámosszabadi 
Község társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztja 2014. október 28. napjától.  
2. A Képviselő-testület felkéri Czeglédiné Vidák Piroskát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az 
esküt az alpolgármestertől vegye ki. 
Felelős: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 
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Határidő: azonnal      
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ezt követően bejelentette, hogy az általános helyettese Dolmányos 
Katalin alpolgármester lesz. 
 

9. napirendi pont: Alpolgármester eskütétele 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester felkérte Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnököt, hogy az esküt a 
megválasztott alpolgármesterektől vegye ki. 
 
Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök előmondásával Dolmányos Katalin alpolgármester az esküt 
letette. (Az alpolgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)  
 
Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök előmondásával Buruzs István alpolgármester az esküt 
letette. (Az alpolgármester esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)  
 
 

10. napirendi pont: A polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásaik 

megállapítása  

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a polgármester illetményére, 
alpolgármester tiszteletdíjára 2014. október 13-tól az Mötv. szabályait kell alkalmazni. A főállású 
polgármester esetében, lakosságszámhoz igazodva, az Mötv. 71. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 
1501-10000 lakosságszám között 448.700 Ft az illetmény összege. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület állapítja meg az önkormányzat társadalmi megbízatású 
polgármestere számára meghatározott, tiszteletdíj 70-90 %-a közötti összegben. Ennek egészéről, vagy egy 
meghatározott részéről az alpolgármester a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozattal lemondhat 
az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján. A főállású és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester 
a számára megállapított illetmény, tiszteletdíj 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult az 
Mötv. 71. § (6) és 80. § (3) bekezdései alapján. Annak ellenére, hogy az Mötv. pontosan tartalmazza az 
illetmény, illetve a költségtérítés mértékét azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy azt határozatban is 
állapítsa meg azért, hogy a Kormányhivatal számára is ellenőrizhető legyen. 
  
Lizákné Vajda Lívia polgármester bejelenti személyes érintettségét.  

dr. Torma Viktória jegyző felkérte Dolmányos Katalin alpolgármestert, hogy a polgármester személyes 

érintettsége miatt az ülés vezetését vegye át. 

Dolmányos Katalin alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének megállapítása 
során a szavazásból nem zárja ki Lizákné Vajda Lívia polgármestert. 
Felelős: Dolmányos Katalin alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
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213/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének megállapítása 
során a szavazásból nem zárja ki Lizákné Vajda Lívia polgármestert. 
Felelős: Dolmányos Katalin alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dolmányos Katalin alpolgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 

Polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lizákné Vajda Lívia polgármester 
illetményét havi 448.700,-Ft-ban, költségtérítését 67.305,-Ft-ban állapítja meg 2014. október 12. napjától. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
214/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lizákné Vajda Lívia polgármester 
illetményét havi 448.700,-Ft-ban, költségtérítését 67.305,-Ft-ban állapítja meg 2014. október 12. napjától. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy az alpolgármesterek írásban nyilatkoztak, hogy 
tiszteletdíj és költségtérítés megállapítását nem kérik.   
 
Dolmányos Katalin és Buruzs István alpolgármesterek bejelentik személyes érintettségüket. 
  
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Dolmányos Katalin alpolgármestert.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
215/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Dolmányos Katalin alpolgármestert.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Buruzs István alpolgármestert.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
216/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása során a szavazásból nem zárja ki Buruzs István alpolgármestert.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dolmányos Katalin alpolgármester részére 
írásbeli nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
217/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dolmányos Katalin alpolgármester részére 
írásbeli nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Buruzs István alpolgármester részére 
írásbeli nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
218/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Buruzs István alpolgármester részére 
írásbeli nyilatkozata alapján nem állapít meg tiszteletdíjat és költségtérítést. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
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11. napirendi pont: A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  
 
dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testületnek a  hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzat szerint egy állandó bizottsága van az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság. Amennyiben további bizottságot kíván a Képviselő-testület felállítani, az SzMSz-t módosítani 
kell. Elmondja, hogy az Mötv. 39. § (1)-(2) bekezdései szerint az önkormányzati képviselő 
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához 
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatát.  A (2) bekezdés szerint a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – 
annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, 
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 
Új szabály az Mötv. 38. § (4) bekezdése, mely szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától 
számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 
felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az 
adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba 
történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a Képviselő-
testületet és a Kormányhivatalt. E szerint a képviselőnek november 11-ig kell kérelmeznie felvételét az 
adatbázisba. Mivel az adatbázisba való felvétel megtörténtét a Képviselő-testületnél köteles a képviselő 
igazolni, ezért ennek a ténynek a képviselő-testületi üléséről szóló jegyzőkönyvben mindenképpen 
szerepelnie kell, a fenti szabályok alapján legkésőbb 2014. december 31-ig.  

Lizákné Vajda Lívia polgármester az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének 
Alasztics Ervin, tagjának Hordós Tamás képviselőt javasolja.  
 
A jelöltek elfogadják a bizottságba történő jelölésüket, beleegyeznek megválasztásuk nyilvános 
ülésen történő lebonyolításához, egyúttal Alasztics Ervin és Hordós Tamás képviselők bejelentik 
személyes érintettségüket.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Alasztics Ervin és Hordós Tamás képviselőket. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
219/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Alasztics Ervin és Hordós Tamás képviselőket. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 



12 

 

Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak megválasztása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság elnökévé Alasztics Ervin képviselőt, tagjává Hordós Tamás képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
220/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak megválasztása 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság elnökévé Alasztics Ervin képviselőt, tagjává Hordós Tamás képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont: A képviselői tiszteletdíjak megállapítása 

Előadó: dr. Torma Viktória jegyző  

dr. Torma Viktória jegyző tájékoztatja jelenlévőket, hogy az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján: 
„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: az 
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és 
természetbeni juttatást.” 
Új szabály, hogy az eddigiekhez képest az Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglalt korlátozáson túl nincs 
törvényi előírás a képviselők juttatásainak megállapításával kapcsolatban, annak mértékét és formáit a 
Képviselő-testület szabadon állapítja meg.  

 
A Képviselő-testület tagjai egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy tiszteletdíj és egyéb juttatás 
megállapítását nem kérik, egyidejűleg bejelentették személyes érintettségüket. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői juttatások megállapítása során 
a szavazásból nem zárja ki Alasztics Erin, Buruzs István, Dolmányos Katalin, Hordós Tamás, Luka 
Zoltán, Pajor Károly képviselőket. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
221/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői juttatások megállapítása során 
a szavazásból nem zárja ki Alasztics Erin, Buruzs István, Dolmányos Katalin, Hordós Tamás, Luka 
Zoltán, Pajor Károly képviselőket. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat 

Képviselői juttatások megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselőknek 
tiszteletdíjat és egyéb juttatást nem állapít meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
 
222/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Képviselői juttatások megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselőknek 
tiszteletdíjat és egyéb juttatást nem állapít meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 

 

13. napirendi pont: Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára  

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-
testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A mai ülésen egy pontban módosították az SzMSz-
t, de a jövőre vonatkozóan több pontban is szeretne változást, mert az egy bizottságon felül további 
bizottságot is létre kíván hozni, amelyben külsős tagok is részt vennének. Az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
 

Határozati javaslat 

Megbízás adása Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, amennyiben szükséges, dolgozza 
át és a változásokat tartalmazó rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület ülésére. 
Felelős: dr. Torma Viktória 
Határidő: értelem szerint 
 
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: 
 
223/2014. (X. 27.) önkormányzati határozat 
Megbízás adása Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, amennyiben szükséges, dolgozza 
át és a változásokat tartalmazó rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület ülésére. 
Felelős: dr. Torma Viktória 
Határidő: értelem szerint 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester megkérdezte, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 

 

Buruzs István alpolgármester megköszönte a részvételt, elmondta, hogy az alakuló ülés betekintést 
engedett abba, hogy a magyar jogrendszer mennyire bonyolult és bízik abban, hogy a következő ülések 
már gördülékenyebbek lesznek. 
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Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester a 
Képviselő-testület nyilvános ülését 18.59 órakor berekesztette és megköszönte a Képviselő-
testület munkáját.   
 

 

 

Kmf. 

 

 

    Lizákné Vajda Lívia                                                                                              dr. Torma Viktória  
      polgármester                                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
     Buruzs István                        
    alpolgármester  

 


