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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20145. május 21-én (csütörtök) 17.00 órakor tartott üléséről 

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

A testületi ülés időben: 17.00-tól 20.14-ig tart. 
 

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

Lizákné Vajda Lívia  polgármester 
Alasztics Ervin   képviselő 
Buruzs István   alpolgármester  megérkezett: 17:55-kor  
Dolmányos Katalin  alpolgármester  megérkezett: 17:43-kor 
Tóth Géza   képviselő 
Luka Zoltán                        képviselő 
Pajor Károly   képviselő 
                                        mindösszesen: 7 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  

Jelen vannak továbbá: Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke, Fehér Sándor, 
Őrsiné Bocskai Tímea, Kapa Zoltánné a Helyi Választási Bizottság tagja 

Lakosság részéről: nincs érdeklődő 

_________________________________________________________________________________ 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint 

Pajor Károly képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

Elmondta, hogy képviselői kérésre a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének változtatását javasolja, 

illetve a meghívó megküldése után több előterjesztés érkezett, amely előterjesztések külön napirendi 

pontok szerinti tárgyalását javasolja. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat 
A napirendi pontok meghatározása 
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1.Helyi Választási Bizottság beszámolója megüresedett képviselői mandátumról és az új képviselői 
mandátum betöltéséről; 
Előadó: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 
2 .Önkormányzati képviselő eskütétele 
Előadó: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök  
3. Képviselői tiszteletdíj megállapítása 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. A bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
5. Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
7. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
8. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól 
rendelet megalkotása; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
10. Rendeletalkotás az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
11. Közvélemény-kutatási javaslat csendrendelet előkészítéséhez 
Előadó: Buruzs István alpolgármester    
12. Döntés önkormányzati kommunikáció kiterjesztéséről 
Előadó: Pajor Károly képviselő 
13. A Gazdasági Bizottság felkérése a közterülethasználati rendelet-tervezet, illetve az egyes 
önkormányzati vagyontárgyak bérleti díjtételeinek véleményezésére; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
14. Döntés a LEADER munkaszervezetének fenntartásáról, működéséhez történő hozzájárulásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
15. Döntés a közvilágítási berendezések megvásárlásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
16. Felhatalmazás polgármester részére a közös nyomvonal jellegű létesítmény, a Keleti elkerülő út III. 
ütem 1. sz. főúttól 14. sz. főútig (E575) terjedő szakasz településrendezési eszköz módosítása tárgyú 
vonatkozó megállapodás létrehozására;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
17. Döntés a kőkép kivitelezése ügyében; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
18. Döntés a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola zárszámadásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
19. Döntés a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola működtetéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
20. Egyebek;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
21. Zárt ülés: szociális ügyek; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2015. (V.21.) KT. határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
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1.Helyi Választási Bizottság beszámolója megüresedett képviselői mandátumról és az új képviselői 
mandátum betöltéséről; 
Előadó: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 
2 .Önkormányzati képviselő eskütétele 
Előadó: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök  
3. Képviselői tiszteletdíj megállapítása 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. A bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
5. Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
7. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
8. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól 
rendelet megalkotása; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
10. Rendeletalkotás az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
11. Közvélemény-kutatási javaslat csendrendelet előkészítéséhez 
Előadó: Buruzs István alpolgármester    
12. Döntés önkormányzati kommunikáció kiterjesztéséről 
Előadó: Pajor Károly képviselő 
13. A Gazdasági Bizottság felkérése a közterülethasználati rendelet-tervezet, illetve az egyes 
önkormányzati vagyontárgyak bérleti díjtételeinek véleményezésére; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
14. Döntés a LEADER munkaszervezetének fenntartásáról, működéséhez történő hozzájárulásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
15. Döntés a közvilágítási berendezések megvásárlásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
16. Felhatalmazás polgármester részére a közös nyomvonal jellegű létesítmény, a Keleti elkerülő út III. 
ütem 1. sz. főúttól 14. sz. főútig (E575) terjedő szakasz településrendezési eszköz módosítása tárgyú 
vonatkozó megállapodás létrehozására;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
17. Döntés a kőkép kivitelezése ügyében; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
18. Döntés a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola zárszámadásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
19. Döntés a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola működtetéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
20. Egyebek;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
21. Zárt ülés: szociális ügyek; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

1. napirendi pont: Helyi Választási Bizottság beszámolója megüresedett képviselői 
mandátumról és az új képviselői mandátum betöltéséről; 
Előadó: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: Köszönti Czeglédiné Vidák Piroskát a Helyi Választási Bizottság 
Elnökét, továbbá a Helyi Választási Bizottság tagjait. 
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Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke: köszönti a jelenlévőket, majd 
ismerteti, hogy 2015. április 23. napján Hordós Tamás képviselői mandátumáról 2015. április 23.-i hatállyal 
lemondott és felolvassa Hordós Tamás lemondó nyilatkozatát. 
Ezt követően tájékoztatást ad Vámosszabadi Község Helyi Választási Bizottsága 2015. május 7. napján 
megtartott ülésén született 1/2015.(V.7.) számú HVB határozatról, amely szerint Hordós Tamás települési 
önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett települési önkormányzati képviselői mandátumot 
az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot (262) elért jelöltnek Tóth Géza független jelölt 
részére rendeli kiadni. /az 1/2015.(V. 7.) számú HVB határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy Tóth Géza részére a megbízólevelet a fenti határozat jogerőre emelkedését követően átadta. 

 
2. napirendi pont: Önkormányzati képviselő eskütétele 
Előadó: Czeglédiné Vidák Piroska HVB elnök  
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint a települési képviselőnek esküt kell tenniük. Felkéri Tóth Géza képviselőt, hogy az Mötv. 
1. melléklete szerinti esküt a HVB elnök előmondásával tegye le.  

 
Czeglédiné Vidák Piroska a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondásával Tóth Géza képviselő 
az esküt letette. (A képviselő esküokmánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző tájékoztatja Tóth Géza képviselőt, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 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. 
A 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 június 21-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 2015. július 31-ig. 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester Tóth Géza képviselőnek a Képviselő-testület nevében gratulál és 
sikeres munkát kíván. 
 

3. napirendi pont: Képviselői tiszteletdíj megállapítása 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 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.” 
A 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.  
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A Képviselő-testület új tagjaként Tóth Géza képviselő úgy nyilatkozik, hogy tiszteletdíj és egyéb juttatás 
megállapítását nem kéri, egyidejűleg bejelenteti személyes érintettségét. 
 
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 Tóth Géza képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2015. (V.21.) KT. határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői juttatások megállapítása során 
a szavazásból nem zárja ki Tóth Géza képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Képviselői juttatások megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth Géza 
képviselőnek 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 5 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2015. (V.21.) KT. határozat 
 Képviselői juttatások megállapításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth Géza 
képviselőnek tiszteletdíjat és egyéb juttatást nem állapít meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. napirendi pont: A bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Képviselő-testületnek a 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint két állandó bizottsága van: Vámosszabadi Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága és 

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottsága. Hordós Tamás lemondása okán mindkét bizottságba új tag, illetve a Gazdasági 

Bizottság esetében új elnök választása is szükséges.   

Lizákné Vajda Lívia polgármester javasolja, hogy elsőként az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság tagját, ezt követően a Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét és új tagját 
válasszák meg. 



6 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjának Tóth 
Géza képviselőt javasolja.  
Tóth Géza képviselő elfogadja a bizottságba történő jelölést, beleegyezését adja megválasztása nyilvános 
ülésen történő lebonyolításához, egyúttal bejelenti személyes érintettségét.  
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 
Bizottsági tag megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Tóth Géza képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2015. (V.21.) KT. határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottsági tag megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Tóth Géza képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
Határozati javaslat: 
Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság tagjává Tóth Géza képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2015. (V.21.) KT. határozat 
Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő 
Bizottság tagjává Tóth Géza képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester a Gazdasági Bizottság elnökének Luka Zoltán képviselőt javasolja.  
Luka Zoltán képviselő elfogadja a bizottság elnökének történő jelölést, beleegyezését adja megválasztása 
nyilvános ülésen történő lebonyolításához, egyúttal Luka Zoltán képviselő bejelenti személyes 
érintettségét. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság elnökének történő  
megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Luka Zoltán képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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89/2015. (V.21.) KT. határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság elnökének történő  
megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Luka Zoltán képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
Gazdasági településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Gazdasági településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság elnökévé Luka Zoltán képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
90/2015. (V.21.) KT. határozat 
Gazdasági településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének megválasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Gazdasági településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság elnökévé Luka Zoltán képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester a Gazdasági Bizottság tagjának Alasztics Ervin képviselőt javasolja.  
A jelölt elfogadja a bizottságba történő jelölést, beleegyezését adja megválasztása nyilvános ülésen történő 
lebonyolításához, egyúttal Alasztics Ervin képviselő bejelenti személyes érintettségét. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottsági tag megválasztása 
során a szavazásból nem zárja ki Alasztics Ervin képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2015. (V.21.) KT. határozat 
Személyes érintettség elbírálásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság tagjának  
megválasztása során a szavazásból nem zárja ki Alasztics Ervin képviselőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
Gazdasági településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának megválasztásáról 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Gazdasági településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság tagjává Alasztics Ervin képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 5 fő. A 
Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
92/2015. (V.21.) KT. határozat 
Gazdasági településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának megválasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Gazdasági településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság tagjává  Alasztics Ervin képviselőt választja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester a megválasztott bizottsági elnöknek és tagoknak gratulál és 
eredményes munkát kíván. 
 

5. napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

17.43-kor Dolmányos Katalin alpolgármestr megérkezett. A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy a mai napon látogatást tett dr. Végh Zsuzsanna a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
(BÁH) főigazgatója. A Főigazgató Asszony beszámolt arról, hogy Magyarországon tovább nőtt a 
migrációs nyomás, valamint tájékoztatást adott a Vámosszabadi Befogadó Állomást érintő, közeljövőben 
várható változásokról. Elmondta, hogy a Befogadó Állomás létszámát várhatóan 300 főre emelik, de 
épületbővítést nem tervez a BÁH. A tárgyaláson szó esett a Vámosszabadin áthaladó állami tulajdonban 
lévő meglehetősen rossz állapotban lévő utak felújítására tett Pintér Sándor belügyminiszter úr által tett 
ígéretről. Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy dr. Végh Zsuzsannával történt megbeszélésről, 
illetőleg az útfelújítással kapcsolatosan megismert új információkról a mai nap folyamán közleményt 
bocsátottak ki, amely megtalálható a www.vamosszabadi.hu oldalon. 
 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történtekről 
szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
93/2015. (V.21) KT határozat 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között történtekről 
szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 

http://www.vamosszabadi.hu/
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6. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az írásos előterjesztésben foglaltakat. Várja a 

hozzászólásokat. 

Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 

előterjesztésben szereplő javaslatot teszi fel szavazásra: 

A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A 

Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

94/2015. (IV.23) 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 
 

7. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti előterjesztésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének tervezett módosítását. Kiemeli, hogy az önkormányzat működési támogatása 

57.554.000 Ft-ról 56.338.000 Ft-ra módosul, amely annak köszönhető, hogy a 2014. októberében az 

óvodai és iskolai étkeztetésben résztvevő gyermekek létszáma módosult, másrészt önkormányzatunk 

részesült a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati forrásból. A működési célú 

támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzata 6.546.000 Ft-ról 7.980.000 Ft-ra nőtt. A 

felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 2.614.000 Ft-tal nőtt, mely összeg a 

kamerarendszerre nyert pályázati forrásból származik. A rövid lejáratú hitelfelvétel összege 20.000.000 Ft 

lett, amely a HU-SK kerékpárút megvalósításához felvett hitel összege. Az államháztartáson belüli 

megelőlegezések összege 1.496.000 Ft, amely a Magyar Államkincstártól 2014. decemberében érkezett 

januári kiadások finanszírozására. 

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 6 fő. A 

Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete 

Vámosszabadi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 

2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) (a 

rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

8. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
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Tekintve, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
2014. évi beszámoló elfogadása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Vámosszabadi 
Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A 
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2015. (V. 21.) KT határozat 
2014. évi beszámoló elfogadása 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Vámosszabadi 
Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően 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 6 fő. A 
Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete 
Vámosszabadi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (a rendelet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

9. napirendi pont: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő 
házasságkötés helyi szabályairól rendelet megalkotása; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  

 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző ismertette az írásbeli előterjesztésbe foglaltakat. Elmondta, 
hogy Vámosszabadi ezidáig nem rendelkezett anyakönyvi rendelettel, ezért is indokolt, hogy a Képviselő-
testület támogassa a rendelet-tervezetet. Elmondta azt is, hogy a díjak megállapításánál figyelembe vette a 
környező települések díjszabását.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester kéri képviselőket, hogy osszák meg a véleményüket a testülettel, 
illetve, ha más javaslatuk van akár a díjakat vagy egyéb részletet illetően, akkor tegyék meg javaslataikat. 
 
17.55-kor megérkezett Buruzs István alpolgármester. A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
Pajor Károly képviselő felvetése szerint lehet, hogy érdemes lenne a díjtételeket tekintve másként 
meghatározni azokat. Kérdése, hogy a hivatalt, illetve a hivatali dolgozókat miként érinti egy 
házasságkötési esemény.  
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy anyakönyvezetőt jelenleg a Győrújfalui KÖH 
Győrladaméri Kirendeltsége biztosítja, a vámosszabadi kollégák viszont a terem átrendezésében, 
díszítésében és egyéb technikai feltételek biztosításában vesznek részt. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett. 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet teszi fel 
szavazásra. 
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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 10/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete  
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól (a rendelet 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
 

10. napirendi pont: Rendeletalkotás az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  

 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző ismertette az írásbeli előterjesztésbe foglaltakat. Elmondta, 
hogy a rendelet-tervezet a korábbi szabályozástól abban tér el, hogy míg a régi rendelet hatálya 
Vámosszabadi egész közigazgatási területére kiterjedt, addig a jelen tervezet csak Vámosszabadi 
belterületére vonatkozó szabályozást tartalmaz. Ennek az az oka, hogy az előterjesztésben is hivatkozott 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, - amely az önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály - 
kizárólag a belterület esetében ad lehetőséget önkormányzati szabályozásra. Külterület esetében az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak. Elmondta továbbá, hogy a jelen rendelet-
tervezet fogalomhasználata jobban alkalmazkodik a magasabb szintű szabályozáshoz, azonban az avar 
égetés időbeli korlátozása a korábbi önkormányzati rendelethez képest nem változik, azaz „kerti hulladék 
égetése kizárólag hétköznap, hétfőtől péntekig 9-11 óra között, valamint 16-18 óra között megengedett. 
Szombat, vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés.”  
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban módosító indítvány nem érkezett. 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete  
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

 
11. napirendi pont: Közvélemény-kutatási javaslat csendrendelet előkészítéséhez 
Előadó: Buruzs István alpolgármester    
 

Buruzs István alpolgármester beszámol arról, hogy a saját Facebook oldalán kérdést tett fel a 
vámosszabadi lakosoknak, hogy képet kapjon arról, hogy, a lakosság vagy egy annak részre hogy vélekedik 
a hétvégi fűnyírással és egyéb kerti munkákkal járó zajokról, az milyen időtartamban és idősávban 
fogadható el. Elmondta, hogy több, mint 500-an olvasták el a posztját, azonban csak kevesen írták meg a 
véleményüket, ami talán annak tudható be, hogy ez a fajta felmérés sem hivatalosnak, sem anonimnak nem 
tekinthető. Javasolja, egy olyan kérdőív minden háztartásba történő eljuttatását, amely alapján objektív 
felmérés készíthető. 
Pajor Károly képviselő felteszi azt a kérdést, hogy alacsony lakossági aktivitás esetén, - azaz kevés 
visszaérkező kérdőív esetén– hogyan lehet a lakossági igényt kiszolgálni. Példa: alacsony az érdeklődés, de 
azok többsége a szigorú szabályozást tartja jónak. 
Buruzs István alpolgármester elmondja, hogy nem arról van szó, hogy olyan rendeletet alkosson meg a 
testület, amely alapján egy „feljelentési hullám” indulhat meg, inkább a cél az volna, hogy a emberekben 
tudatosuljon az, hogy úgy végezzék a zajos kerti munkákat, hogy a délutánok, esték, vasárnapok, 
ünnepnapok nyugodtan, zajmentesen teljenek. Ennek érekében indítványát visszavonja, és vállalja, hogy a 
soron következő „Vámosszabadi, mi újság?” c. önkormányzati kiadványba cikket ír erről a témáról. 

 

12. napirendi pont: Döntés önkormányzati kommunikáció kiterjesztéséről 
Előadó: Pajor Károly képviselő  
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Lizákné Vajda Lívia polgármester mielőtt megadná a szót Pajor Károly képviselőnek elmondja, hogy a 
legutóbbi testületi ülésen határozat született arról, hogy Hordós Tamás lemondott önkormányzati 
képviselő kommunikációs stratégiáját a testület az ott elhangzott javaslatoknak megfelelően átdolgozza és 
azt követően újra szavaz róla. Elmondja továbbá, hogy miután a jelen témát a Képviselő-testület már két 
alkalommal külön önálló napirendi pontokban részletesen tárgyalta, ezért eredeti elképzelése szerint a mai 
alkalommal az egyebek naprendi pontok között tervezte azt újra tárgyalni. Ugyanakkor Pajor Károly 
képviselő 12. napirendi pontjába foglalt előterjesztésének témája szoros összefüggésben, van Hordós 
Tamás korábbi előterjesztéseivel, ezért indokolt, hogy a múlt alkalommal elfogadott határozat alapján 
Hordós Tamás által előterjesztett kommunikációs stratégiáról ennél a napirendi pontnál döntsön a 
Képviselő-testület. Javasolja, hogy először Pajor Károly előterjesztését vitassák meg, majd azt követően 
határozzunk a korábban előterjesztett kommunikációs irányvonalról. 
Pajor Károly képviselő előadja az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. Elmondja azt is, hogy a 
facebookról már nagyon sok szó esett, a havi hírmondót pedig közérthetően kell megfogalmazni. Az 
utóbbi néhány testületi ülésen már többféle okból szóba került és több gondolat elhangzott az 
önkormányzati kommunikáció kiszélesítéséről hivatalos Facebook oldal illetve egy papír alapú "hírmondó" 
tekintetében. Volt pro és kontra, azonban döntés nem született az ügyben. Jelen előterjesztésben 
összefoglalva a korábban felmerült érveket és ellenérveket, javaslatot tesz a két új médium bevezetésére. 
Elfogadása vagy elutasítása egyaránt alkalmas a téma végleges, de legalábbis középtávú lezárására. A 
korábbi tapasztalatok alapján úgy látja, hogy érdemes a kérdést megbontani úgy, hogy a testület külön hoz 
döntést a „önkormányzat hivatalos Facebook oldaláról” és külön határoz a papíralapú hírmondó, mint 
kommunikációs eszköz bevezetéséről. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja hivatalos önkormányzati 
Facebook oldal létrehozását. Felkéri a polgármestert, hogy hozza létre Vámosszabadi hivatalos Facebook 
oldalát „Vámosszabadi Község Önkormányzata” elnevezéssel, és a vamosszabadi.hu honlapon eddigi 
gyakorlat szerint megjelenő hírek megjelenés pillanatában való megosztásáról gondoskodjon. Beállítás 
szerint új bejegyzések forrása minden esetben a polgármester. A hiteles információáramlás biztosítása 
érdekében a képviselők elfogadják, hogy önkormányzati véleményezéseket csak testületileg már egyeztetett 
témában írnak, egyéb megjegyzéseket csak magánvéleményként közölnek.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: elfogadás esetén külön határozat alapján 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 2 fő igen szavazatával, 3 fő nem szavazatával és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 
96/2015. (V. 21.) KT határozat 
Határozati javaslat elutasításáról 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot elutasította. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megállapítja, hogy nem hozza létre Vámosszabadi önkormányzati 
hivatalos Facebook oldalát. 
 
Pajor Károly képviselő javasolja az „Önkormányzati hírmondó” elnevezésű önkormányzati kiadvány 
létrehozását. 
A gyors és rendszeres lakossági tájékoztatás érdekében papír alapú kiadvány készítése és terjesztése az 
alábbi jellemzőkkel: 
- célja: elsősorban az internetet nem használó lakosság gyors tájékoztatása  
- rendes testületi üléseket követően kerül kiküldésre, a testületi ülések döntéseit, illetve egyéb 
aktuális híreket tartalmazza legfeljebb egy oldalas A4 formátumban 
- tartalmát tekintve rövidített, lényegre törő, közérthető jegyzőkönyvkivonat-szerű kiadvány 
- a testületi ülések alatt egy képviselő (minden alkalommal más) az egyes döntések eredményét 
laptopon jegyzeteli, az ülések végén véglegesítésre és elfogadásra kerül a tartalom (és a forma) 
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- a testületi ülés (információforrás) viszonylagosan rövid időn belül a lakosságnál lehet 
- honlapra feltehető 
- előállítása nem von el hivatali energiát (a testületi ülés alatt elkészül),  
- terjesztésének módja: postaládákba történő eljuttatás 
- egységes megjelenésben, az előterjesztéshez csatolt melléklet egy lehetséges formátum (minta) 
- az első három kiadvány tapasztalatai, visszajelzései alapján esetleges újragondolással 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
„Önkormányzati Hírmondó” létrehozásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozza az „Önkormányzati Hírmondó” 
című kiadványát az alábbi ajánlásként megfogalmazott jellemzők szerint: 
- rendes testületi üléseket követően kerül kiküldésre, a testületi ülések döntéseit, illetve egyéb 
aktuális híreket tartalmazza legfeljebb egy oldalas A4 formátumban 
- tartalmát tekintve rövidített, lényegre törő, közérthető jegyzőkönyvkivonat-szerű kiadvány 
- honlapra feltehető 
- terjesztésének módja: postaládákba történő eljuttatás 
- egységes megjelenésben,  
- az első három kiadvány tapasztalatai, visszajelzései alapján esetleges újragondolással 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
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: 
 
97/2015. (V. 21.) KT határozat 
„Önkormányzati Hírmondó” létrehozásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozza az „Önkormányzati Hírmondó” 
című kiadványát az alábbi ajánlásként megfogalmazott jellemzők szerint: 
- rendes testületi üléseket követően kerül kiküldésre, a testületi ülések döntéseit, illetve egyéb 
aktuális híreket tartalmazza legfeljebb egy oldalas A4 formátumban 
- tartalmát tekintve rövidített, lényegre törő, közérthető jegyzőkönyvkivonat-szerű kiadvány 
- honlapra feltehető 
- terjesztésének módja: postaládákba történő eljuttatás 
- egységes megjelenésben,  
- az első három kiadvány tapasztalatai, visszajelzései alapján esetleges újragondolással 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a kommunikációs stratégia tárgyában múlt 
alkalommal nem tudott a testület olyan határozati javaslatot megfogalmazni, amely egyértelmű és a 
többség számára elfogadható lett volna, ezért halasztották el akkor a döntéshozatalt. A mai ülés alkalmával 
célszerű lenne ezt a témát megnyugtatóan lezárni. Van e valakinek javaslata? 
Alasztics Ervin képviselő továbbra is fenntartja azt a véleményét, miszerint a legjobb kommunikációs 
eszköz a személyes kontaktus, illetve a postaládákba eljuttatott írásos tájékoztatás. 
Pajor Károly képviselő elmondja, hogy neki továbbra is szimpatikus az a megoldás, hogy Hordós Tamás 
legutóbbi képviselő-testületi ülésen tett előterjesztésében megfogalmazott kommunikációs stratégiát –az 
operatív terv mellőzésével – ajánlásként elfogadja,  
Lizákné Vajda Lívia polgármester korábbi jegyzeteiből idézi azokat a kifogásolt pontokat, amelyekre az 
előző alkalommal nem találtak megoldást, példaként említi az önkormányzat internetes hírlevelet nem 
küld, hivatalos facebook oldalt sem hoz létre és a személyes kommunikációs eszközök közé sorolja a 
közösségi rendezvényeket, polgármesteri és képviselői fogadóórákat, hivatali kommunikációt. Jelzi azt is 
azt is, hogy a faluújság állandó szerkezetére utaló megállapítást is a többség elvetette.   
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Pajor Károly képviselő hozzáteszi, hogy az operatív terv alkalmazása az itt elhangzottak alapján nem 
aktuális. 
A képviselő-testület tagjai további ötleteket, javaslatokat fogalmaz 
 
tak meg, amely alapján  Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel:. 
 
Határozati javaslat 
a kommunikációs stratégia elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlásként, azaz nem kötelezően 
alkalmazandó iránymutatásként elfogadja a 2015. árpilis 23. napán megtartott képviselő-testületi ülésre 
előterjesztett kommunikációs stratégiát úgy, hogy  

1. mellőzi a hozzá csatolt operatív tervet,  
2. az önkormányzat internetes hírlevelet egyenlőre nem készít,  
3. hivatalon közösségi oldalt nem hoz létre,  
4. személyes kommunikációs csatornák meghatározásánál módosítja az alábbiakat:  

- helyi kulturális közösségi és egyházi rendezvények helyett az átfogó ”közösségi 
rendezvények” fogalmát használja, 

- személyes kommunikációs csatorna továbbá a polgármesteri és képviselői fogadóóra, illetve a 
önkormányzati hivatal kommunikációja  

5. a faluújság állandó szerkezetére utaló megkötést nem alkalmazza. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: értelem szerint 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők száma 7 fő. A 
Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
98/2015. (V. 21.) KT határozat 
a kommunikációs stratégia elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlásként, azaz nem kötelezően 
alkalmazandó iránymutatásként elfogadja a 2015. árpilis 23. napán megtartott képviselő-testületi ülésre 
előterjesztett kommunikációs stratégiát úgy, hogy  
1. mellőzi a hozzá csatolt operatív tervet,  
2. az önkormányzat internetes hírlevelet egyenlőre nem készít,  
3. hivatalon közösségi oldalt nem hoz létre,  
4. személyes kommunikációs csatornák meghatározásánál módosítja az alábbiakat:  

-helyi kulturális közösségi és egyházi rendezvények helyett az átfogó ”közösségi rendezvények” 
fogalmát használja, 

-személyes kommunikációs csatorna továbbá a polgármesteri és képviselői fogadóóra, illetve a 
önkormányzati hivatal kommunikációja  
5. a faluújság állandó szerkezetére utaló megkötést nem alkalmazza. 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 

13. napirendi pont: A Gazdasági Bizottság felkérése a közterülethasználati rendelet-tervezet, 

illetve az egyes önkormányzati vagyontárgyak bérleti díjtételeinek véleményezésére; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy indokolt lehet a Vámosszabadi Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat szabályairól szóló 9/2008. (IX. 11.) rendelet 
valamint a helységhasználati és bérleti díjakról szóló 124/2011 (IX. 14.) önkormányzati határozat 
felülvizsgálata. Itt egyrészt közterületek és az önkormányzati vagyontárgyak megóvására és célhoz kötött 



15 

 

használatára gondol, másrészt az ésszerű gazdálkodás érdekében a vagyontárgyak hasznosításának az 
átgondolása. Ennek érdekében felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy vizsgálja meg a fenti rendeletet és 
határozatot és tegye meg az ezzel kapcsolatos javaslatát. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megkérdezte, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Gazdasági Bizottság felkérésről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a 
közterülethasználati rendelet-tervezet véleményezését, illetve az egyes önkormányzati vagyontárgyak 
bérleti díjtételeire vonatkozó javaslatát tegye meg. 
Felelős: Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága 
Határidő: soron következő rendes képviselő-testület ülés 
 
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: 
 
99/2015. (V. 21.) KT határozat 
Gazdasági Bizottság felkérésről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a 
közterülethasználati rendelet-tervezet véleményezését, illetve az egyes önkormányzati vagyontárgyak 
bérleti díjtételeire vonatkozó javaslatát tegye meg. 
Felelős: Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága 
Határidő: soron következő rendes képviselő-testület ülés 
 
14. napirendi pont: Döntés a LEADER munkaszervezetének fenntartásáról, működéséhez történő 
hozzájárulásáról; 
 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az előterjesztésbe foglaltakat, miszerint a Szigetköz - 
Mosoni-sík LEADER Egyesület (SZMSLE) egyesület jövője és finanszírozása 2015. június 30-ig 
biztosított. Ehhez év elején 17.578.402,- Ft forrás állt rendelkezésre, ami a béreket, járulékokat, iroda 
bérleti díját, rezsiköltségeket foglalja magában. A rendelkezésre álló forrást június 30-áig fel kell használni, 
mert ez a 2007-2013-as időszakot érinti, azt továbbvinni a 2014-2020 időszakra nem lehet. 
 
A működés finanszírozásának gondja 2015.07.01-től kezdődik: egyrészt az előzetes számítások alapján kb. 
400-500 ezer Ft működési forrásra számíthatnak havonta (jelenleg ez havonta 2,7 -3,0 m Ft), másrészt 
nem tudni, mikor indul az új időszak finanszírozása.  
A tagok képviselői a munkaszervezet további működtetése mellett döntöttek és ennek az időszaknak a 
finanszírozására lakosságszám-arányosan, 50 Ft/lakos összeggel kérik a hozzájárulást a tagtelepülésektől. 
 
Határozati javaslat az előterjesztés 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: 
 
100/2015. (V.21.) KT határozat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
- a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 2015. július 1-jét követően is 
fenntartja, annak 2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi tagdíjon felül -  50,- Ft/lakos 
összeggel hozzájárul. 
- a 2008-2010 években az egyesület számára nyújtott kamatmentes kölcsön összegét a továbbiakban 
is a szervezet rendelkezésére bocsátja.  



16 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület elnökét 
jelen határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével tájékoztassa, 2015. évi lakosságarányos 
hozzájárulás önkormányzati költségvetésbe történő betervezéséről és átutalásáról gondoskodjék. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a döntés közlésének vonatkozásában azonnal, a hozzájárulás átutalásának vonatkozásában: 2015. 
július 1. 
 
15. napirendi pont: Döntés a közvilágítási berendezések megvásárlásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy folyamatban van a KEOP 5.5.0. sz. pályázat a 
közbeszerzési eljárás még nem zárult le. Ahhoz, hogy a lámpatesteket le lehessen cserélni, meg kell venni a 
közvilágítási berendezéseket maradványértéken, ami kb. 1950 Ft./db.., azaz 304.150 Ft.+ÁFA összegű. A 
szerződés-tervezetet a képviselőknek előzetesen megküldte.                    
 
Határozati javaslat az előterjesztés 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: 
 
101/2015. (V.21.) KT határozat: 
közvilágítási berendezések megvásárlásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a szerződésben 
foglaltak szerint, 384.150 + Áfa vételáron megvásárolja a felsorolt közvilágítási berendezéseket és 
megbízza Lizákné Vajda Lívia polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
16. napirendi pont: Felhatalmazás polgármester részére a közös nyomvonal jellegű létesítmény, a 
Keleti elkerülő út III. ütem 1. sz. főúttól 14. sz. főútig (E575) terjedő szakasz településrendezési 
eszköz módosítása tárgyú vonatkozó megállapodás létrehozására;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző előadja az írásbeli előterjesztésben foglaltakat, miszerint a 813. 
sz. Győr – Keleti elkerülő út megvalósítása érdekében szükséges Győr M.J.V. és Vámosszabadi Község 
szoros együttműködése. Az új út kialakítása kapcsán mindkét érintett település rendezési tervét módosítani 
kell, amely már a 813. sz. főút nyomvonalát tartalmazza.  
A települések között egy olyan megállapodás létrehozása szükséges, amelynek tárgya a közös nyomvonal 
jellegű létesítmény, a Keleti elkerülő út III. ütem 1. sz. főúttól 14. sz. főútig (E575) terjedő szakasz 
településrendezési eszköz módosítására vonatkozik. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 17. § (1) értelmében az önkormányzatok által - megállapodás alapján - társulásban készített 
településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot a közös tervezésben részt vevő minden 
települési önkormányzat a saját közigazgatási területére külön-külön dokumentumként fogadja el. 
(2) A közös tervezés során a településrendezési eszközök közös dokumentumként is készíthetők és 
véleményeztethetők. 
Az eljáráshoz kapcsolódó véleményezési eljárás Győr M.J.V. Önkormányzata végzi el. A véleményezési 
eljárás formája tárgyalásos eljárás.  
Vámosszabadi Önkormányzata a partnerségi rendeletét még nem hozta létre, ezért Vámosszabadi részéről 
partnerek bevonására jelen eljárásban nincs lehetőség.  
A megállapodás-tervezet 6. pontja rögzíti, hogy a településrendezési eszközeinek módosításával 
kapcsolatban Vámosszabadi Község Önkormányzatát költség nem terheli. 
 
Határozati javaslat: 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közös nyomvonal jellegű létesítmény, a Keleti elkerülő út III. ütem 1. sz. főúttól 14. sz. főútig (E575) 
terjedő szakasz településrendezési eszköz módosítása tárgyú megállapodást Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kösse meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
17. napirendi pont: Döntés a kőkép kivitelezése ügyében; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
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: 
 
102/2015. (V. 21.) KT határozat 
polgármesteri felhatalmazásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közös nyomvonal jellegű létesítmény, a Keleti elkerülő út III. ütem 1. sz. főúttól 14. sz. főútig (E575) 
terjedő szakasz településrendezési eszköz módosítása tárgyú megállapodást Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kösse meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
17. napirendi pont: Döntés a kőkép kivitelezése ügyében; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az előterjesztésbe foglaltakat, miszerint A 14-es út melletti 
Kőkép, (Boldogasszony kegyhely) újjáépítésével kapcsolatban tájékoztatást kért a biztosító társaságtól. A 
kárigényünket a Kőkép és az alapépítmény kivitelezésének árajánlatával nyújtotta be. Az árajánlatok 
alapján a kivitelezés összesen bruttó 914.060 Ft lenne. A KÖBE Biztosító az árajánlat alapján a 2009. évi 
LXII. törvény 31. §-ban foglaltak szerint rendezi a kárigényünket. A törvény alapján, kellően megindokolt 
esetben térítik meg a kárigényünket.    
Alasztics Ervin képviselő szerint a biztosítót törvény kötelezi arra, hogy nyilatkozzon arról, hogy a 
kárigényt vagy elfogadja, vagy elutasítja. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester válasza, hogy a biztosító elfogadta a kárigényt, ami nem jelent 
egyértelmű garanciát arra nézve, hogy a benyújtott számlát a biztosító teljes mértékben meg is téríti. 
Tóth Géza képviselő szerint ezt mielőbb tisztázni kell. 
Alasztics Ervin képviselő javasolja, hogy a számla benyújtása előtt kérjük a biztosítót, hogy a tegyék meg 
a kártérítési javaslatukat és az alapján meglátjuk, hogy azt el lehet e fogadni. 
 
A Képviselő-testület elfogadja Alasztics Ervin képviselő javaslatát és elhalasztja a döntéshozatalt.  
 
18. napirendi pont: Döntés a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola zárszámadásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az előterjesztésbe foglaltakat. 
 
Határozati javaslat: 
a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola zárszámadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta é elfogadja a Kisbajcsi 
Vörösmarty Általános Iskola beszámolóját és zárszámadását. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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: 
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103/2015. (V. 21.) KT határozat 
a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola zárszámadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a Kisbajcsi 
Vörösmarty Általános Iskola beszámolóját és zárszámadását. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
19. napirendi pont: Döntés a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola működtetéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat, miszerint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 76. § (4) bekezdése alapján  „A 
települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a települési önkormányzat tulajdonában lévő 
épületben működik az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a 
helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig – külön jogszabályban 
meghatározott eljárás keretében – nyújtja be a nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat a helyi 
önkormányzati képviselők választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a működtetői 
feladatokat nem vállalja. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és tagiskola 
esetében, megvizsgálták a működtetési és a finanszírozási lehetőségeket. A pedagógiai és nevelő munka 
továbbra is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányításával és finanszírozásával működne, de 
ezen felül az összes költség (közüzemi díjak, karbantartás, papíráru, takarítás…stb.) a működtetőt terheli. 
Normatíva támogatás erre vonatkozóan nem igényelhető.    
 
Határozati javaslat: 
a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola működtetéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kisbajcsi 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és tagiskola működtetői faladatait 2015. szeptember 01. napjától nem 
kívánja átvenni. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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: 
 
104/2015. (V. 21.) KT határozat 
a Kisbajcsi Vörösmarty Általános Iskola működtetéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kisbajcsi 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és tagiskola működtetői faladatait 2015. szeptember 01. napjától nem 
kívánja átvenni. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
20. napirendi pont: Egyebek;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester felteszi a kérdést, hogy az Erzsébet-kereszt felújításához miként 
kezdjenek hozzá. Árajánlatok bekérése megtörtént, de ez az összeg több, mint a költségvetésben erre 
elkülönített összeg. Javasolja, hogy erről most még ne döntsenek, mert érdemes megvárni a Boldogasszony 
Kegyhely felújításával kapcsolatos fejleményeket, illetve a lakossági felajánlások is befolyásolhatják a 
döntést. 
Alasztics Ervin képviselő szerint lenne lakossági gyűjtés is. 



19 

 

 
A Képviselő-testület elhalasztja a döntéshozatalt. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Kiss Attila a sportegyesület elnöke 
jelezte, hogy az év elején benyújtott támogatási igénye a összegszerűen nem változik, csak a az egyes 
tételekre kéri a pénzeszköz-átadási szerződés módosítását. 
 
Határozati javaslat: 
pénzeszköz-átadási szerződés módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a 
Vámosszabadi Sportegyesület pénzeszköz-átadási szerződés módosításához 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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: 
 
105/2015. (V. 21.) KT határozat 
pénzeszköz-átadási szerződés módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a 
Vámosszabadi Sportegyesület pénzeszköz-átadási szerződés módosításához 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a 800 m-es kerékpárút esetében jelenleg telekalakítási 
eljárás folyik, amely még a tavalyi év végén indult. Mivel ez a telekalakítás erdőterületet is érint, ezért az 
erdészeti igazgatóságnak is szakhatósági állásfoglalást kell adnia, ehhez azonban a Földalapkezelőtől be kell 
szerezni a hozzájárulás.  
A telekalakítási eljárás befejeztével a 0329/1 hrsz-ú ingatlanban közös tulajdonunk keletkezik az állammal. 
Az NFA törvény értelmében ezt a közös tulajdont meg kell szüntetni és meg kell venni a 27 m2-es 
darabot.  
 
Határozati javaslat: 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti eljáráshoz  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és vállalja, hogy  
1. a Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezésével összefüggésben 
felmerülő minden hatóság vagy központi költségvetési szerv előtt –beleértve a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetet is -  folyamatban lévő eljárás kapcsán  felmerülő díjat, illetéket, járulékot, költséget megfizeti, 
2. a Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezését követően a 
Magyar Állam és Vámosszabadi Község önkormányzatának osztatlan közös tulajdonába kerülő 
Vámosszabadi 0239/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Magyar Állam „kivett közút” alrészletű 
tulajdonhányadára vételi ajánlatot tesz, valamint a adásvétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
költséget viseli. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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 fő tartózkodása mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
106/2015. (V. 21.) KT határozat 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti eljáráshoz  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és vállalja, hogy  
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1. a Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezésével összefüggésben 
felmerülő minden hatóság vagy központi költségvetési szerv előtt –beleértve a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetet is -  folyamatban lévő eljárás kapcsán  felmerülő díjat, illetéket, járulékot, költséget megfizeti, 
2. a Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezését követően a 
Magyar Állam és Vámosszabadi Község önkormányzatának osztatlan közös tulajdonába kerülő 
Vámosszabadi 0239/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében a Magyar Állam „kivett közút” alrészletű 
tulajdonhányadára vételi ajánlatot tesz, valamint a adásvétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
költséget viseli. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy egy érdekes pályázati lehetőség adódott. Az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt pályázat egyik alcélja a belterületi 
utak, járdásk felújítására vonatkozik, szerinte érdemes ezen a pályázaton indulni. 
 
Határozati javaslat: 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázatról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatát benyújtja az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt pályázatra, illetve a pályázat 
elfogadása esetén az önerő teljesítését vállalja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: pályázati kiírás 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: 
 
107/2015. (V. 21.) KT határozat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázatról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatát benyújtja az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt pályázatra, illetve a pályázat 
elfogadása esetén az önerő teljesítését vállalja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
 
Alasztics Ervin képviselő szót kér, és elmondja, hogy kéri a temetők rendjéről szóló rendelet 
felülvizsgálatát, mivel több olyan megkeresés érkezett, hogy jó lenne kialakítani urnaparcellákat is. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a temetők rendezése, rendbetétele 
nagyon aktuális és több szempontból meg kell vizsgálni, amihez kéri a képviselők javaslatait. Az 
urnaparcellák kialakítása reményei szerint a közeljövőben kialakításra kerül.  
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester a 
Képviselő-testület nyilvános ülését 20.14 órakor berekesztette és megköszönte a Képviselő-
testület munkáját.   
 

Kmf. 

    Lizákné Vajda Lívia                                                                                              Kató Mária  
      polgármester                                                                                                            jegyző 
 
 
 
     Pajor Károly  
       képviselő 
 


