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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2016. április 21-én (csütörtökön) 17.30 órakor tartott 

üléséről 
 

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

A testületi ülés időben:17:30-től 23.06-ig tart. 
 

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

Lizákné Vajda Lívia  polgármester   
Alasztics Ervin   alpolgármester 
Luka Zoltán            képviselő 
Pajor Károly   képviselő 
Ambrus Gellért  képviselő (Érkezett: 18:33 órakor) 
Tóth Géza   képviselő 
mindösszesen: 6 fő 

 
 

Kiss Attila képviselő igazoltan távol. 
Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
A lakosság részéről nincs érdeklődő. 
 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére 
az SZMSZ szerint Luka Zoltán képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A napirendi pontok meghatározása 
 

1. Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
5. Beszámoló a lejárt  határidejű gazdaságfejlesztési feladatokról és célokról; 
Előadó: Luka Zoltán képviselő 
6. Az Önkormányzatnál végzett 2015. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
8. Javaslat közterület elnevezéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Győr M.J.V.  rendezési terv módosításának véleményezése;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
11. Döntés rendezési terv módosításának kezdeményezéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
12. Döntés a Vámosszabadi Horgászegyesület támogatásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
13. Egyéb döntést igénylő ügyek; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

14. Zárt ülés: Állásfoglalást igénylő személyi ügy megtárgyalása; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

15. Zárt ülés: Döntés önkormányzati vagyonról; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 
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: 
 
79/2016. (IV.21.) KT határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, rendeletalkotás; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
5. Beszámoló a lejárt  határidejű gazdaságfejlesztési feladatokról és célokról; 
Előadó: Luka Zoltán képviselő 
6. Az Önkormányzatnál végzett 2015. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
7. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2015. évről; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
8. Javaslat közterület elnevezéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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10. Győr M.J.V.  rendezési terv módosításának véleményezése;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
11. Döntés rendezési terv módosításának kezdeményezéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
12. Döntés a Vámosszabadi Horgászegyesület támogatásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
13. Egyéb döntést igénylő ügyek; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

14. Zárt ülés: Állásfoglalást igénylő személyi ügy megtárgyalása; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

15. Zárt ülés: Döntés önkormányzati vagyonról; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

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

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének 16.§ (1) bekezdés a) pontja 
alapján a polgármester beszámol a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről. Ennek 
alapján a 2015. március 10-i testületi ülés óta az alábbi tárgyalásokról és eseményekről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy 2016. március 10-én az E-on 
területgazdájával egyeztettünk a Szitásdomb lakópark közvilágításáról.  Vámosszabadi 
közigazgatási területének megfelelően közvilágítási mérőórát helyeztek el. Ehhez a Fülemüle 
utcát a Fecske utca végén földkábellel kötötték rá a hálózatra, illetve a Sárási utca lekerült a 
hálózatunkról. 
Március 15. ünnepség a Faluházban. Köszöni az iskola, a Borostyán kórus és a szervezők, 
valamint a fellépők közreműködését.  
Március 22-től ismét elindult a sárgazsákos kerti hulladék gyűjtése a településen. Megérkeztek a 
megrendelt munkagépek, amik az illegális migráció többletköltségének támogatására kiírt 
pályázatban lesznek elszámolva. 
Közben a közmunkaprogram lehetőségeinek megfelelően 3 közmunkást alkalmaznak, 
november 30-ig. 
Március 25-én az Arrabona EGTC-vel egyeztetett, illetve aláírta a közgyűlés dokumentumait. 
Április 2-án falutakarításra hívták az önkéntes segítőket. Köszöni a segítséget! 
Április 3-án Szőgyén a templom felszentelésén vett részt. 
Április 7-én a Mosonmagyaróvári Vizitársulat éves közgyűlésén volt. 
Beszámol arról, hogy április 13-án kormányhatározatot hoztak az országos szúnyoggyérítési 
program forrásainak biztosításáról. A szúnyoggyérítés a tavalyihoz hasonló módon valósul 
meg, így önköltségen csak a szükséges gyérítéseket finanszírozzák.   
Április 14-én a győri Városházán, az Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda   
önkormányzati (járási) menetrend egyeztetésén volt.  Jelezte, hogy a Szitásdomb lakópark 
buszfordulójáig célszerű lenne a győri helyi járat vonalának meghosszabbítása. Már 
foglalkoznak a lehetőséggel, valószínűleg pár hónap múlva a helyi járatok egy része eddig a 
végállomásig halad. 
Eközben megkapta a Rendőrség tájékoztatást a Szitásdombi kandeláber rongálások ügyében 
indított nyomozás sikertelen lezárásáról. Megrendelte a kandeláberek pótlását, a munkálatok 
elkészültek. 
Április 18. Gazdasági Bizottság ülése. 
Április 19. Közbiztonsági tájékoztatón vett részt, ahol megerősítést kapott, hogy 
Vámosszabadiban továbbra is 24 órás járőrszolgálat működik. A Vámosszabadi Polgárőrség 
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számára kért autó ügyében a megyei rendőrkapitány még nem tudott konkrétumról 
tájékoztatni. 
A migrációs helyzetről és a Vámosszabadi nyílt befogadó állomás ügyében folyamatos a 
kapcsolattartás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség munkatársaival.  
Mindeközben folyamatos tárgyalások és egyeztetések voltak a közös pályázati lehetőségekről 
Vének és Nagybajcs polgármestereivel, a Széchenyi Programiroda munkatársaival a turisztikai 
pályázat ügyében.  
Tájékoztatást kért a megyei közgyűlés munkatársaitól és Dr. Nagy István országgyűlési 
képviselőtől, illetve Simon Róbert Balázs képviselőtől.   
Az ipari területek fejlesztésére kiírt pályázat szintén aktuális. A Vámosszabadi gazdasági terület 
közútjainak úttervezése folyamatban van, a tervezővel egyeztetett az eddig elkészült tervekről. 
A pályázat kiírása alapján a közvilágítás és a szennyvíz hálózat kialakítása, bővítése is 
támogatható. Ennek műszaki paramétereit egyeztette és az árajánlatok részben már 
megérkeztek. 
Az iskolai és óvodai beíratás határideje lejárt. A Vackor Óvodában 18 kisgyermek iratkozott 
be, így az óvoda létszáma 54 fő lesz. 
A Vámosszabadi Tagiskolában 9 elsőosztályos tanuló kezdi meg tanulmányait ez év 
szeptemberében. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja továbbá, hogy az elmúlt időszakban a 
mindennapjait a TOP-os pályázatok határozták meg. Rengeteg tisztázatlan pont volt a 
pályázati kiírásokban, ami számos egyeztetést igényelt. Azt látja, hogy továbbra is bizonytalan a 
pályázatokkal kapcsolatban mindenki, az ellentmondásokat nem sikerült megnyugtatóan 
feloldani. Ennek ellenére a kiírt pályázatok jó lehetőségeket biztosíthatnak Vámosszabadinak. 
Erre a témára egyéb napirendi pontok tárgyalásánál részletesebben kitér. 
Pajor Károly képviselő írásban feltett kérdéseire válaszolva: a Szabadi utca járdaépítéséről az 5. 
napirendi pontban fog tájékoztatást adni. 
A telekkialakítással kapcsolatos lakossági fórumot követően utólagos lakossági visszajelzés 
sajnos senkitől nem érkezett. 
Az iparterületi utak kialakításának aktuális helyzetéről beszámolt a Gazdasági Bizottság ülésén 
is, de a téma a képviselő-testület előtt szintén az 5. napirendi pont kapcsán szóba fog kerülni. 
Zöldterület fejlesztéssel kapcsolatosan elmondja, hogy továbbra is várja az árajánlatokat, és a 
szakemberek elmondása alapján az ültetés nem csak tavasszal végezhető el. 
A határátkelő és környezetének megtisztításáról elmondja, hogy többször kérte a kezelőt, hogy 
intézkedjenek. 
Pajor Károly képviselő megkérdezi, hogy írásban, azaz levélben kérte-e a kezelő 
intézkedését? 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy eddig telefonon kereste a kezelőt, mert 
úgy gondolja, hogy ez a módszer sokszor hatékonyabb. 
Pajor Károly képviselő szerint ez így nem elfogadható, mert minden alkalommal azt a választ 
kapja a polgármestertől, hogy a szemétszedés folyamatban van. Fontosnak tartja, hogy ne csak 
telefonon keressék a vagyonkezelőt, hanem írásban, levél útján legyen jelezve a probléma. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ígéretet tesz arra, hogy levélben is fel fogja szólítani a 
határátkelő vagyonkezelőjét a terület rendbetételére, ha a telefonon történő megkeresés 
eredménytelennek bizonyul. 
Az Erzsébet kereszt felújításának kapcsán elmondja, hogy a felújítás 2016. nyarán megvalósul. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester folytatja a beszámolóját és most csak érintőlegesen említi 
az 56-os emlékművel kapcsolatos kérdést, mivel ez a téma szintén részletesen elő fog kerülni 
az „egyebek” napirendi pontban.  
Luka Zoltán képviselő megkérdezi, hogy az óvodába hány gyermek iratkozott be? 
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Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy jelenleg 54 gyermek beiratkozásáról tud. 
A mai napon még van lehetőség beíratásra, de az már biztosan elmondható, hogy továbbra is 3 
óvodai csoport indul. 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2016. április 14. 
napján ülésezett a Helyi Választási Bizottság Örsiné Bocskai Tímea HVB elnök-helyettes 
lemondása okán. Az ülés alkalmával a HVB új elnököt és elnök-helyettest választott. A HVB 
elnökének Kapáné Ormos Ildikót, elnök-helyettesének Kónyiné Kozma Ildikót választotta a 
bizottság. 
 
Miután több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Lizákné Vajda Lívia polgármester kéri a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni. 
 
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 5 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat nélkül és 1 
fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2016. (IV.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 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi lejárt határidejű határozat végrehajtásáról kíván 
beszámolni: 
 
Az alábbi lejárt határidejű határozat végrehajtásáról kíván beszámolni: 

- Info-Rex 3G Bt. megbízásáról szóló 49/2016. (II.18.) Kt. határozat alapján a 
szerződést megkötötte.  

- A temetoinfo.hu szolgáltatásainak megrendeléséről 70/2016. (III.10.) KT határozat 

alapján a szolgáltatást megrendelte, 

- Vagyonkezelésbe adásról szóló 77/2016. (III.30.) KT határozatot a Győri Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak megküldtük. 

 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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 
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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: 
 
81/2016. (IV.21.) KT határozat 
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 
 
3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása, 
rendeletalkotás; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.  
 
Luka Zoltán képviselő, a Gazdasági, Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja. 
 
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 Képviselő-testület 5 fő igen 
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (IV.22.) 
önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2015. (III.13.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
4. napirendi pont: 4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat.  
 
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 Képviselő-testület 5 fő igen 
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.22.) 
önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének zárszámadásáról  
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
5. napirendi pont: 5. Beszámoló a lejárt határidejű gazdaságfejlesztési feladatokról és 
célokról; 
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Előadó: Luka Zoltán képviselő 
 
Luka Zoltán képviselő, mint a Gazdasági, Pénzügyi és Turisztikai Bizottság (továbbiakban: 
GB) elnöke beszámol arról, hogy 2016. április 18. a GB ülést tartott, ahol a korábban 
meghatározott feladatok felelősei beszámoltak.  
Röviden összefoglalja az elhangzottakat és ismerteti a 2016. április 18-i GB ülésen elfogadott 
határozatokat:   
Domjánné Dr. Fehérvári Diána aljegyző elmondta, hogy az útépítési megállapodás kérdéséről 
állásfoglalást kért a Kormányhivataltól, amely állásfoglalást már korábban a képviselő-testületi 
ülésen is ismertetett. Elkészítette a szándéknyilatkozat-tervezetet, a megállapodás-tervezetet és 
a rendelet-tervezetet is. Az előkészített anyag a szerveren megtalálható, várja a GB és a 
képviselő-testület véleményét. 
5/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja az aljegyző beszámolóját az iparterületi útépítés előkészítése 
tárgyában. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy az iparterületi út tervezése folyamatban van, 
jó ütemben halad. A tulajdonosokkal történő egyeztetést akkor tartja időszerűnek, ha biztossá 
válik, hogy az útépítés milyen forrásból valósítható meg. Kilátásban van egy pályázat is. 
6/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja a polgármester beszámolóját az úttervek átterveztetésének, 
engedélyeztetésnek megkezdése, kapcsolatfelvétel a telektulajdonosokkal tárgyában. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Ambrus Gellért képviselő elmondta, hogy a vállalkozói térkép teljesítéshez elengedhetetlen az 
Önkormányzati Hivatal dolgozóinak részvétele. A hivatal személyi állománya az idei évre 
stabilizálódott. Az aljegyzővel történt egyeztetést követően kérte a Bizottságot a határidő 
meghosszabbítása iránt, 2016. június 30-ig.  
7/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága a vállalkozói térkép készítése a meglévő gazdasági-, és a kijelölt 
gazdaságfejlesztési területekről meghatározott feladat határidejét 2016. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
Felelős: Ambrus Gellért képviselő 
Határidő: 2016. június 30. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy Borkai Zsolt győri polgármesterrel történt 
egyeztetés alkalmával az körvonalazódott, hogy Győr nem kívánja mindenáron magához 
csatolni a Szitásdombi területet, más fejlesztési területekben gondolkodnak. A tárgyalások még 
nincsenek lezárva, minden fejleményről be fog számolni. 
8/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja a polgármester beszámolóját a Pacsirta lakókert és 
Szitásdombot érintő Győrrel történő hosszú távú együttműködéssel kapcsolatos 
tárgyalásokról. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Ambrus Gellért képviselő elmondta, hogy a Széchenyi úti játszótér melletti önkormányzati 
területek lehetséges funkcióival kapcsolatos feladatot telesítette, egy olyan tervet készített, 
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amely jó kiindulási alap lehet a terület további tervezéséhez. A tervezett eszközökre, 
létesítményekre árajánlatot kért, amelyet e-mailben már korábban mindenkinek megküldött.  
9/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja Ambrus Gellért képviselő beszámolóját a Széchenyi úti 
játszótér melletti önkormányzati területek lehetséges funkcióinak összegyűjtéséről. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Beszámol arról, hogy a határátkelő épületének az akadálymentesítésére 2015 elején kiírták a 
közbeszerzést, folyamatosan figyeli, de további időt kér a témával kapcsolatos álláspontja 
kialakításához. 
10/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága a határátkelő épületének az akadálymentesítésére kiírt közbeszerzésre 
vonatkozó feladatok határidejét 2016. június 30-ig meghosszabbítja. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: 2016. június 30. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy megvizsgálta a Szabadi utcai járda külön 
helyrajzi számra vételének lehetőségeit, és árajánlatokat kért be földmérőktől. Megállapítást 
nyert, hogy a geodéziai munka is elég költséges, az arra fordítandó összeget érdemes volna 
inkább járdafelújításra költeni. A járdák az önkormányzat vagyoni elemei akkor is, ha azok 
nem külön helyrajzi számon vannak nyilvántartva.  
11/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja a polgármester beszámolóját a Szabadi út melletti járda 
külön helyrajzi számon való megosztásával és annak átvételét önkormányzati kezelésbe, vagy 
tulajdonba vételének feltételeiről. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy jelenleg nincs a faluban egyetlen olyan hely, 
helyiség sem, ami a falumúzeumnak helyet tudna biztosítani. Korábban már szóba került az, 
hogy szükség lenne egy rendezvények tartására, egyéb közösségi célok megvalósítására 
alkalmas épületet vásárolni, vagy építeni. Erre a célra a Kossuth utca „Muzsay ház” alkalmas 
lett volna, de sajnos a rossz állapota miatt ezt a tervet el kellett vetni. Érdemes elgondolkodni 
azon, hogy egy új, többfunkciós épületet építsenek, amely a falumúzeumnak is helyet ad. 
Alasztics Ervin GB tag, képviselő indítványozta, hogy a GB bízza meg a polgármester, hogy 
dolgozzon ki egy 80-100 m2-es többfunkciós, közösségi rendezvények lebonyolítására 
alkalmas épület tervezési és kivitelezési költségeinek tekintetében egy javaslatot. 
E témában az alábbi határozat született: 12/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága megbízza a polgármestert, hogy dolgozzon ki egy 80-100 m2-es 
többfunkciós, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas tájház-jellegű épület tervezési 
és kivitelezési költségeire vonatkozó számítást. 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
Ez követően a GB elfogadta a polgármester beszámolóját az alábbiak szerint: 
13/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja a polgármester beszámolóját a Plébánia épületéből 
kiköltöztetett Falumúzeum helyének kijelöléséről. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
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Határidő: azonnal 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy az 1302. sz. úton megvalósítandó kerékpárút 
ügye rendkívül összetett. A korábban elkészített tervek elavultak, mostani állapotukban 
használhatatlanok, újra kellene terveztetni. A kisajátítási tervvel ugyanez a helyzet. A közmű 
szolgáltatók hozzájárulásaikat be kell szerezni, ami elég költséges. Minden számítást összevetve 
elmondható az, hogy ha új tervet készíttetne az önkormányzat, akkor sem járna rosszabbul. A 
téma azért is bonyolult, mert Győrrel történt tárgyalást követően nagyon úgy tűnik, hogy a 
győri vezetés egyáltalán nem kíván kerékpárutat építeni az 1302. sz. úton.  
14/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja a polgármester beszámolóját az 1302-es út melletti 
kerékpárút építési engedélyének a meghosszabbíttatása tárgyában, és a 813-as, Keleti elkerülő 
építése miatt a tervek átdolgoztatása ügyében. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Beszámol arról, Tóth Géza képviselő a GB ülésen nem volt jelen, így a mostani képviselő-
testületi ülésen kéri fel, hogy számoljon be arról, hogy az általa vállalt kerékpáros térképek 
illetve táblák elhelyezése a település bevezető útjaira (1301-es és 1302-es utakon) 
megvalósultak-e.  
Tóth Géza képviselő elmondja, hogy az árajánlatokat bekérte és továbbítani fogja a 
polgármester asszonynak, illetve a képviselőknek. Amennyiben elfogadhatónak tartják a kapott 
árajánlatokat a táblák megrendelésének nincs akadálya.  
Luka Zoltán képviselő folytatja beszámolóját a GB ülésről: 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer 
tervezőjének kiválasztása testületi ülésen már megtörtént, a tervezés jelenleg folyamatban van.  
15/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja a polgármester beszámolóját a település csapadékvíz-
elvezető rendszerének a megterveztetéséről, a tervező kiválasztásáról. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, a közvilágítási pályázat során leszerelt 36 Wattos 
lámpák felszerelésre kerültek az említett utcákban, azóta is jól működnek    
Luka Zoltán képviselő elmondja, hogy szükségesnek tartja kimutatni a közvilágítás-
korszerűsítési pályázat által elért energia-megtakarítás pontos nagyságát, mert egy korábbi 
elképzelés szerint a testület ígéretet tett arra, hogy a közvilágításra kifizetett számlákban 
megmutatkozó évenkénti megtakarítást minden évben visszaforgatja a település korszerűtlen 
vagy rosszul világító lámpatestjeinek a cseréjére. 
16/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja a polgármester beszámolóját a közvilágítás korszerűsítési 
pályázat lezárulása után a leszerelt 36 Wattos lámpák felszereltetéséről. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Pajor Károly képviselő elmondta, hogy egy korábbi képviselő-testületi ülés alkalmával 
megbízott az önkormányzat egy céget, hogy a temetők feltérképezését végezze el. A térképek 
elkészítése folyamatban van, melyekre felvezetésre kerülnek a tervezett közlekedési utak is, így 
megkönnyítve a további tervezést. A temető-felújítási tervek feltöltésre kerültek a szerverre, 
így a későbbiekben a testület tagjai számára bármikor elérhetőek és felhasználhatóak lesznek. 
17/2016. (IV.18.) GB. határozat 
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Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja Pajor Károly képviselő beszámolóját a temető-felújítási 
tervekről. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
Pajor Károly képviselő elmondta, hogy a település zöldterület-stratégiája elkészült, amiről 
már döntött a testület. Szintén testületi döntés alapján először a Faluház előtti tér 
növényesítése valósul majd meg. 
18/2016. (IV.18.) GB. határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Településfejlesztési 
és Turisztikai Bizottsága elfogadja Pajor Károly képviselő beszámolóját a településszintű 
növénytelepítési stratégia kidolgoztatásáról. 
Felelős: Luka Zoltán GB elnök  
Határidő: azonnal 
 
Luka Zoltán képviselő kéri a Képviselő-testületet, hogy a Gazdasági Településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság 2016. április 18. napján megtartott üléséről előadott beszámolót fogadja 
el. 
 
Határozati javaslat: 
Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának beszámolójának elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gazdasági 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának beszámolóját a 2016. április 18. napján 
megtartott üléséről. 
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: 
 
82/2016. (IV.21.) KT határozat 
Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságának beszámolójának 
elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gazdasági 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság beszámolóját a 2016. április 18. napján megtartott 
üléséről. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
6. napirendi pont: Az Önkormányzatnál végzett 2015. évi belső ellenőrzési jelentés 
megtárgyalása;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés fogadja el. 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 

alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Határozati javaslat: 
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2015. év belső ellenőrzés jelentés megvitatásáról és elfogadásáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. éves belső ellenőrzési 
jelentést megismerte, azt megvitatta és elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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: 
 
83/2016. (IV.21.) KT határozat 
2015. év belső ellenőrzés jelentés megvitatásáról és elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. éves belső ellenőrzési 
jelentést megismerte, azt megvitatta és elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
7. napirendi pont: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 
2015. évről; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat: 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy 2015. évről a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
átfogó értékelését fogadja el. 
 
Ambrus Gellért képviselő 18:33 órakor megérkezik. A Képviselő-testületet 6 fővel 
határozatképes. 
 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat: 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó 2015. évi beszámolóját.  
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: 
 
84/2016. (IV.21.) KT határozat 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 2015. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó 2015. évi beszámolóját.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
Alasztics Ervin alpolgármester elmondja, hogy a szóban forgó területen régen dűlők voltak, 
amit Köperi dűlőként ismert a lakosság. Elmondja azt is, hogy ez az elnevezés egy régi szlovák 
kifejezés. A 14. sz. főúttal párhuzamos út pedig az Alsó-szigetköz legnagyobb nádasa – a 
Lajma – felé vezet. 
Javasolja, hogy a Vámosszabadi 0230 hrsz-ú utat Köper dűlőnek, a 0225 hrsz-ú utat pedig 
Lajma dűlőnek nevezze el a Képviselő-testület. 
 
Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy   

1. a Vámosszabadi 0225 hrsz-ú kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlant Lajma 
dűlőnek nevezi el, 

2. a Vámosszabadi 0230 hrsz-ú kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlant Köper 
dűlőnek nevezi el, 

3. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert és Kató Mária jegyzőt, hogy a fenti 
ingatlanok közútként történő ingatlan-nyilvántartási átnevezéséről és a központi 
címregiszterbe történő rögzítéséről gondoskodjon, 

4. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy az érintett lakókat, 
ingatlantulajdonosokat, postát, Országos Mentőszolgálatot, Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot és minden egyéb hatóságot, közüzemi szolgáltatót a közterületek 
elnevezéséről értesítse. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester és Kató Mária Jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

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: 
 
85/2016. (IV.21.) KT határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy   

1. a Vámosszabadi 0225 hrsz-ú kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlant Lajma 
dűlőnek nevezi el, 

2. a Vámosszabadi 0230 hrsz-ú kivett, saját használatú út megnevezésű ingatlant Köper 
dűlőnek nevezi el, 

3. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert és Kató Mária jegyzőt, hogy a fenti 
ingatlanok közútként történő ingatlan-nyilvántartási átnevezéséről és a központi 
címregiszterbe történő rögzítéséről gondoskodjon, 

4. felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy az érintett lakókat, 
ingatlantulajdonosokat, postát, Országos Mentőszolgálatot, Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot és minden egyéb hatóságot, közüzemi szolgáltatót a közterületek 
elnevezéséről értesítse. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester és Kató Mária Jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

9. napirendi pont: Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
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Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győrzámoly 
Község Önkormányzata által kezdeményezett rendezési terv módosítással egyetért, az ellen kifogást 
nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot küldje meg 
Győrzámoly Község Önkormányzatának. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2016. április 24. 

 
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: 
 
86/2016. (IV.21.) KT határozat 
Győrzámoly Község rendezési terv módosításának véleményezése 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Győrzámoly Község Önkormányzata által kezdeményezett rendezési terv módosítással 
egyetért, az ellen kifogást nem emel és az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni. 
2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot küldje 
meg Győrzámoly Község Önkormányzatának. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2016. április 24. 
 
10. napirendi pont: Győr M.J.V. rendezési terv módosításának véleményezése 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
Elmondja továbbá, hogy vannak olyan vélemények is, amelyek szerint a tervezett torkolati mű 
létrehozásával a szigetközi települések talajvízszintje megemelkedik, illetve egyéb hátrányos 
következményekkel is számolni kell. 
Luka Zoltán képviselő szerint a talajvíz megemelkedésével azért nem kell számolni, mert a 
Mosoni Duna kellőképpen távol esik Vámosszabaditól. 
Pajor Károly képviselő szerint ezt a kérdést nehéz a testületnek megállapítani, hiszen egyikük 
sem vízügyi szakember. 
Tóth Géza képviselő javasolja, hogy kérjenek tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a műtárgy 
megvalósítása milyen hatást gyakorol a településre.  
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző kérdezi, hogy a képviselő-testület emel-e kifogást? 
Ha igen, akkor azt a véleményt alá kell támasztani. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy írásbeli tájékoztatást kér a képviselő-
testület. 
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
Győr M.J.V. rendezési tervének módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győr 
M.J.V. polgármestere által kezdeményezett rendezési terv módosításának tekintetében további 
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tájékoztatást kér arról, hogy a tervezett Mosoni-Duna torkolat vízszint rehabilitáció 
megvalósítása esetén a talajvíz emelkedése milyen hatást gyakorol Vámosszabadi községre. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2016. április 22. 
 
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: 
 
87/2016. (IV.21.) KT határozat 
Győr M.J.V. rendezési tervének módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Győr M.J.V. 
polgármestere által kezdeményezett rendezési terv módosításának tekintetében további tájékoztatást 
kér arról, hogy a tervezett Mosoni-Duna torkolat vízszint rehabilitáció megvalósítása esetén a talajvíz 
emelkedése milyen hatást gyakorol Vámosszabadi községre. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2016. április 22. 

 
11. napirendi pont: Döntés rendezési terv módosításának kezdeményezéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
Előterjesztését kiegészíti és elmondja, hogy Vámosszabadi község jelenleg sem ipari parkkal, 
sem iparterülettel nem rendelkezik. A rendezési terv módosításának elsődleges indoka, a 
jelenleg gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területi övezetbe besorolt ingatlanok ipari területi 
övezetbe történő átsorolása megtörténhessen. Ipari terület fejlesztésére abban az esetben lehet 
pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében ipari vagy 
különleges területnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK) minősített területen van.  
A pályázat benyújtásához külön képviselő-testületi határozat nem szükséges, azonban mégis 
kéri a képviselőket, hogy szavazatukkal támogassák az indulást. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat  
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére kiírt felhíváson történő indulásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. Magyarország Kormánya által TOP-1.1.1-15 kódszámú Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztésére kiírt felhívásra Vámosszabadi Község Önkormányzata a támogatási 
kérelmét benyújtja; 

2. a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére megbízza 
Németh András e.v.-t. 

Határidő: 2016. május 23. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
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: 
 
88/2016. (IV.21.) KT határozat 
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére kiírt felhíváson történő indulásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
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1. Magyarország Kormánya által TOP-1.1.1-15 kódszámú Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztésére kiírt felhívásra Vámosszabadi Község Önkormányzata a támogatási kérelmét 
benyújtja; 
2. a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére megbízza 
Németh András e.v.-t. 
Határidő: 2016. május 23. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Határozati javaslat 
A Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. kezdeményezi a jelenleg gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területi övezetbe sorolt, a 14. 
sz. főúttól nyugatra elhelyezkedő 059/70 hrsz-ú Major utca felől, 059/76 hrsz-ú Ybl Miklós 
utca felől és a 059/48 és 059 41 hrsz-ú Jedlik utca felől megközelíthető ingatlanok által 
közrefogott tömb övezeti besorolásának ipari egyéb területi övezetté történő módosítását.   
2. A HÉSZ és a rendezési terv módosításának költségét a kérelmező, Vámosszabadi Község 
Önkormányzata viselni. 
3. A szabályozás oka: TOP 1.1.1.-15 kódszámú ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 
elnevezésű felhívásra történő támogatási kérelem benyújtása 
4. A szabályozás célja: infrastruktúra fejlesztését elősegítse 
5. A szabályozás várható hatásai: az ipari területen megjelenő vállalkozások számának 
növekedése, munkahelyteremtés   
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a rendezési 
tervet készítő Tér-Háló Kft. tervezőjét kérje fel a módosítás elkészítésére. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
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: 
 
89/2016. (IV.21.) KT határozat 
A Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
A Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. kezdeményezi a jelenleg gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területi övezetbe sorolt, a 14. 
sz. főúttól nyugatra elhelyezkedő 059/70 hrsz-ú Major utca felől, 059/76 hrsz-ú Ybl Miklós 
utca felől és a 059/48 és 059 41 hrsz-ú Jedlik utca felől megközelíthető ingatlanok által 
közrefogott tömb övezeti besorolásának ipari egyéb területi övezetté történő módosítását.   
2. A HÉSZ és a rendezési terv módosításának költségét a kérelmező, Vámosszabadi Község 
Önkormányzata viselni. 
3. A szabályozás oka: TOP 1.1.1.-15 kódszámú ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 
elnevezésű felhívásra történő támogatási kérelem benyújtása 
4. A szabályozás célja: infrastruktúra fejlesztését elősegítse 
5. A szabályozás várható hatásai: az ipari területen megjelenő vállalkozások számának 
növekedése, munkahelyteremtés   
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a rendezési 
tervet készítő Tér-Háló Kft. tervezőjét kérje fel a módosítás elkészítésére. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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12. napirendi pont: Döntés a Vámosszabadi Horgászegyesület támogatásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondta, hogy működési célra átadott pénzeszközök 
tekintetében már a testület korábbi ülésén már határozott, de azon felül egyéb, támogatói 
közreműködéssel további 63.500 Ft átadását javaslom, melyet a Horgászegyesület működési 
céljaira használhatna fel. 
Tóth Géza képviselő kéri, hogy az önkormányzat jelezze a horgászoknak azt, hogy tegyék 
nyilvánossá azt a szabályzatukat, amelyben rögzítik, hogy hogyan lehet a tóhoz bejutni. 
     
Tekintve, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat 
A Vámosszabadi Horgászegyesület részére működési támogatásbiztosításáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy egyéb, 
támogatói közreműködéssel további 63.500 Ft kerül átadásra a Horgászegyesület részére, 
amely összeget működési céljaira használhatnak fel.  
 
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: 
 
90/2016. (IV.21.) KT határozat  
A Vámosszabadi Horgászegyesület részére működési támogatásbiztosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy egyéb, 
támogatói közreműködéssel további 63.500 Ft kerül átadásra a Horgászegyesület részére, 
amely összeget működési céljaira használhatnak fel.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
13. napirendi pont: Egyéb döntés igénylő ügyek; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
1. Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a Vámosszabadi SE azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a sportpálya felújítása ügyében együttműködjenek. 
A jelenlegi sportpálya rossz állapotú, esős időjárást követően alkalmatlan a sportolásra. 
Horváth József a VSE elnöke benyújtotta árkalkulációját, ami bruttó 14.173.200 Ft-ról szól.  
Ennek az összegnek a 30%-át, azaz 4.251.960 Ft-ot, mint önrészt kellene az 
önkormányzatnak, a pályázat elfogadása után a rendelkezésükre bocsátani és így a sportpálya 
felújítása megtörténhetne.  
A pályázati határidő 2016 április vége. A fennmaradó 70%-ot TAO-s támogatásból kell 
megoldani a Vámosszabadi SE-nek.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy a fentieket szíveskedjen megvitatni! 
Pajor Károly képviselő szerint elvárható lenne, hogy referenciával rendelkező árajánlatot 
kapjanak a VSE részéről. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a Sportegyesület csak egy olyan 
szándéknyilatkozatot kér az önkormányzattól, amelyben kijelentik azt, hogy a 30 % önrészt 
vállalják, ha a fennmaradó 70%-ot TAO-s támogatásból a sportegyesület finanszírozza. 
Tóth Géza képviselő csatlakozik Pajor Károly képviselő meglátásához, szerinte a benyújtott 
kalkuláció nem elégséges. 
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Pajor Károly képviselő ragaszkodna ahhoz, hogy legalább két árajánlatot hozzon az egyesület 
elnöke olyan vállalkozóktól, akik referenciával rendelkeznek. 
Luka Zoltán képviselő a benyújtott árajánlatot nagyon túlzónak tartja. Elmondja, hogy már 
informálódott a témában és lényegesen kisebb összegből meg lehetne oldani a pályafelújítást. 
Úgy véli, hogy sok a bizonytalan információ (költségvetés, műszaki tartalom, TAO-s pénz 
lehetséges forrása), így nem lehet felelősen dönteni. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester összegzi az elhangzottakat: a képviselő-testület egyetért a 
sportpálya felújításának szükségességével, azt a lehetőségekhez képest támogatja. A benyújtott 
árkalkuláció alapján a képviselő-testület nem hoz döntést. Felkéri a VSE elnökét, hogy 
kalkulációját árajánlatokkal támassza alá.  
2. Lizákné Vajda Lívia polgármester emlékezteti a testületet, hogy egy korábbi ülés 
alkalmával, a 73/2016. (III.10.) KT határozattal a testület elhatározta, hogy az 1956-os 
forradalom 60. évfordulója kapcsán kiírt „Büszkeségpontok” pályázaton indul. Ahhoz, hogy 
tovább lehessen lépni, illetve költségvetést lehessen készíteni meg kellene határozni, hogy hol 
legyen az emlékmű. Helyszínként felmerült a 14. sz. főút és a Rét utca kereszteződésénél lévő 
felújítás előtt álló Millennium emlékmű, vagy a szintén felújításra váró Faluház előtti tér, 
esetleg az Emlékpark. Bár korábban nem esett róla szó, de jó ötletnek tartaná, ha a faluban egy 
eddig közösségi célokra kevésbé igénybevett helyen valósulna meg, ilyen lehet a Vámosi körút 
- Temető utca találkozásánál elhelyezkedő zöld terület.    
Pajor Károly képviselő: befolyásolja a helyszín a költségvetést? 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: valószínűleg csak akkor, ha olyan helyszín kerül 
kiválasztásra, ahol a terepviszonyok nem ideálisak. 
Ambrus Gellért képviselő javasolja, hogy az emlékmű a Faluház előtt legyen kialakítva úgy, 
hogy a terület egy-egy sarka valamelyik nemzeti ünnephez legyen köthető.   
Tóth Géza képviselő szerint a Millennium emlékmű helyszíne lenne a legideálisabb, az a rész 
most nagyon elhanyagolt, úgyis fel kell újítani és a 14. sz. főútról is látható lenne. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester egyetért Tóth Géza képviselővel. 
Alasztics Ervin alpolgármester elmondja, hogy szerinte nem szerencsés a falu szélére tenni. 
Azon a helyen korábban a minden településen kötelezően felállított „vöröscsillagos” emlékmű 
állt, nem szerették az emberek, ezért került a falu kieső részére. Ő is a Faluház előtti teret 
javasolja, mert jó idő esetén a megemlékezés történhet a szabadban, rossz idő esetén pedig a 
Faluházban. 
Luka Zoltán képviselő szerint a szabadtéri ünneplés kifejezetten jó ötletnek bizonyult 2014. 
március 15-e alkalmával, igazolja mindezt az, hogy akkor szokatlanul sokan látogattak el a 
megemlékezésre.  
Lizákné Vajda Lívia polgármester összefoglalja az elhangzottakat. Úgy ítéli meg, hogy a 
többség a Faluház előtti teret tartja a legjobb helyszínnek az ’56-os emlékmű kialakítására, és 
ennek tükrében fogja a határozati javaslatát előterjeszteni. Hozzáteszi, hogy sajnálja, hogy ez 
alkalommal nem tudnak kialakítani a faluban egy ünneplésre alkalmas újabb helyszínt. 
 
Határozati javaslat  
Az 1956-os emlékmű lehetséges helyszínének kijelöléséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az 
áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozására kiírt pályázaton a 
Faluház előtti területen megvalósítandó emlékmű érdekében nyújtja be pályázatát.   
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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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: 
 
91/2016. (IV.21.) KT határozat 
Az 1956-os emlékmű lehetséges helyszínének kijelöléséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az 
áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozására kiírt pályázaton a 
Faluház előtti területen megvalósítandó emlékmű érdekében nyújtja be pályázatát.   
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
3. Lizákné Vajda Lívia polgármester tájékoztatja a testületet, hogy újból a zöldterületi 
tervezéssel kapcsolatosan kell döntést hoznia a testületnek. A 22/2016. (II.04.) KT 
határozattal a testület kiválasztotta a Kertművek Kft-t, a településszintű zöldterület terveinek 
elkészítésére. Az ajánlattevő képviselője azonban tévesen jelölte meg vállalkozása elnevezését. 
Korábbi ajánlatát változatlan feltételek mellett fenntartja, viszont kéri, hogy a megrendelést az 
azonos érdekeltségi körbe tartozó Tájművek Bt.-vel kösse meg az önkormányzat. 
 
Határozati javaslat  
22/2016. (II.04.) KT határozat módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi zöldterület-stratégiájáról szóló 22/2016. (II.04.) KT határozatát úgy módosítja, 
hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tájművek Bt. ajánlattevővel Vámosszabadi 
zöldterület-fejlesztési terveinek elkészítésére a szerződést megkösse. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
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: 
 
92/2016. (IV.21.) KT határozat 
22/2016. (II.04.) KT határozat módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi zöldterület-stratégiájáról szóló 22/2016. (II.04.) KT határozatát úgy módosítja, 
hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tájművek Bt. ajánlattevővel Vámosszabadi 
zöldterület-fejlesztési terveinek elkészítésére a szerződést megkösse. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
4. Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy januárban döntés született a 
Szabadi utcai járda külön helyrajzi számra történő vételéről 9/2016. (I. 21.) Kt. határozat 
számon. Sajnálatos módon beigazolódott az, hogy a telekalakítással járó költségek magasak, azt 
az összeget érdemes inkább járdafelújításra költeni.  
Határozati javaslat: 

9/2016. (I. 21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről 



19 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Szabadi 

utcai járda külön helyrajzi számon történő nyilvántartását nem kezdeményezi és a Szabadi 

utcai járda külön helyrajzi számra történő vételéről szóló  

9/2016. (I. 21.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 

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: 

 

93/2016. (IV.21.) KT határozat 

9/2016. (I. 21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Szabadi 

utcai járda külön helyrajzi számon történő nyilvántartását nem kezdeményezi és a Szabadi 

utcai járda külön helyrajzi számra történő vételéről szóló  

9/2016. (I. 21.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy az 1302. sz. út mellett tervezett 

kerékpárút időbeli hatályának meghosszabbítása érdekében régóta húzódó hatósági eljárás van 

folyamatban. Az ügy előzményét összefoglalja: az 1302. sz. út mellett megvalósítandó 

kerékpárút tervek 2010-re elkészültek, ám a kivitelezés nem valósult meg. Az építési engedély 

hatályának meghosszabbítását kezdeményezte Réti Csaba előző polgármester. A Közlekedési 

Hatóság hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amelynek a hivatal csak részben tudott megfelelni. 

A kért határidő hosszabbítás eredménytelenül telt el, miután kérdésessé vált a kerékpárút 

útvonala is a győri keleti elkerülő út (813. sz. út) megvalósulása miatt.  Az elkészített tervek 

időközben elavultak. A tervek módosítása természetesen elkerülhetetlen lenne, így 

gyakorlatilag újra el kellene készíteni azokat, a kisajátítási tervvel és egyéb dokumentációkkal 

egyetemben. Az aktuális közmű nyilatkozatok beszerzése is sok pénzt emésztene fel. A tervek 

módosításának költsége hozzávetőlegesen megegyezne egy teljesen új tervdokumentáció 

elkészítésének költségével. Mindezt összegezve, a tervezővel, a hatóságokkal és az aljegyzővel 

történt egyeztetést követően azt javasolja, hogy ezt a folyamatban lévő eljárást zárják le, 

fenntartva annak lehetőségét, hogy amennyiben mégis lehetőség és Győr város részéről 

szándék mutatkozik a kerékpárút 1302. sz. út mellett történő megvalósítására, akkor új 

terveket készíttet.      

 

Határozati javaslat: 

1302. sz. út melletti kerékpárútról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a – jegyző 

hatáskörének elvonása nélkül – az 1302. sz. út mellett megvalósítani kívánt kerékpárút építési 

engedély időbeli hatályának meghosszabbítására vonatozó folyamatban lévő közigazgatási 

eljárás folytatását – gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve - nem támogatja. 

Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
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Határidő: értelem szerint 

 

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: 

 

94/2016. (IV.21.) KT határozat 

1302. sz. út melletti kerékpárútról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a – jegyző 

hatáskörének elvonása nélkül – az 1302. sz. út mellett megvalósítani kívánt kerékpárút építési 

engedély időbeli hatályának meghosszabbítására vonatozó folyamatban lévő közigazgatási 

eljárás folytatását – gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve – nem támogatja. 

Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

6. Lizákné Vajda Lívia polgármester emlékezteti a testületet, hogy 106/2015. (V. 21.) 

KT határozattal döntés született a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti eljárásról. 

„106/2015. (V. 21.) KT határozat:  

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 az adásvétellel kapcsolatosan 

felmerülő valamennyi költséget viseli. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint” 

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy az NFA-nak a fenti határozatban 

rögzített megoldás utóbb mégsem felelt meg, hiánypótlásban szólították fel az 

önkormányzatot, hogy a telekalakítással egyidejűleg valósuljon meg a vétel is. Úgy gondolja, 

hogy ennek nincs akadálya, azonban a korábbi határozatot hatályon kívül kell helyezni, dönteni 

kell egy független értékbecslő megbízásáról és új határozatban kell nyilatkozni a telekalakítással 

egyidejű vételi szándékról.    

 

Határozati javaslat: 

106/2015. (V. 21.) KT határozat hatályon kívül helyezéséről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti eljárásról szóló 106/2015. (V. 21.) KT határozat 

hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: azonnal 
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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: 

 

95/2016. (IV.21.) KT határozat 

106/2015. (V. 21.) KT határozat hatályon kívül helyezéséről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti eljárásról szóló 106/2015. (V. 21.) KT határozat 

hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozati javaslat: 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti eljárás előkészítéséről  

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezésének előmozdítása 

érdekében független értékbecslőt bíz meg annak érdekében, hogy a Magyar Állam 

tulajdonában álló Vámosszabadi 0239/1 hrsz-ú ingatlanból 27 m2 nagyságú ingatlanrész 

tulajdonjogát megszerezze.  

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

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: 

 

96/2016. (IV.21.) KT határozat 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti eljárás előkészítéséről  

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezésének előmozdítása 

érdekében független értékbecslőt bíz meg annak érdekében, hogy a Magyar Állam 

tulajdonában álló Vámosszabadi 0239/1 hrsz-ú ingatlanból 27 m2 nagyságú ingatlanrész 

tulajdonjogát megszerezze.  

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: 2016. április 30. 

 

Határozati javaslat: 

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 – a folyamatban lévő eljárás kapcsán felmerülő díjat, 

illetéket, járulékot, értékbecslésből eredő költséget megfizeti, továbbá 
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2. a Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezésével egy 

időben vételi ajánlatot tesz a Magyar Állam tulajdonában álló Vámosszabadi 0239/1 hrsz-ú, 27 

m2 térmértékű ingatlan megvételére az ingatlanra a felkért értékbecslő által megállapított 

vételáron.  

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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: 

 

97/2016. (IV.21.) KT határozat 

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 – a folyamatban lévő eljárás kapcsán felmerülő díjat, 

illetéket, járulékot, értékbecslésből eredő költséget megfizeti, továbbá 

2. a Vámosszabadi 0148 hrsz-ú és 0329/1 hrsz-ú ingatlanok telek-határrendezésével egy 

időben vételi ajánlatot tesz a Magyar Állam tulajdonában álló Vámosszabadi 0239/1 hrsz-ú, 27 

m2 térmértékű ingatlan megvételére az ingatlanra a felkért értékbecslő által megállapított 

vételáron.  

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7. Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15.) elnevezésű felhívás tárgyában 
kéri a testület döntését. Beszámol arról is, hogy Nagybajcs és Vének község polgármesterei 
megkeresték, hogy közösen adják be a kérelmüket.  
Vámosszabadi ezt a lehetőséget arra fordítaná, hogy a Széchenyi utca melletti téren olyan 
komplex szabadidős parkot létesítsen, amely elsősorban a vízi turizmushoz kapcsolódik, egyéb 
sportpályák kialakítását és a játszótér bővítését célozza, de a Temető utcai horgásztó környéke 
is fejlesztésre kerülne.  
Elmondja azt is, hogy a felhívás rengeteg kérdést vet fel, hatalmas a bizonytalanság. Az 
előzetes egyeztető tárgyalásokat követően úgy látja, hogy Vének községnek kialakult 
elképzelése van a pályázati felhívással kapcsolatosan. Nagybajcs község esetében úgy érzi, hogy 
még nincs kiforrott álláspont, a költségvetési tervezésüket is még pontosítani kell. Úgy ítéli 
meg, hogy jelen pillanatban a nagybajcsi koncepció még nem készült el és félő, hogy a beadási 
határidőből kifutnak. Javasolja, hogy Vámosszabadi a támogatási kérelmét mindenképpen 
nyújtsa be, elsősorban Vének községgel közösen. Amennyiben a testület erre felhatalmazza, 
tárgyalást kezdeményez Vének község polgármesterével. Amennyiben a tárgyalás 
eredményeként a két település polgármestere abban állapodik meg, hogy Vámosszabadi, 
Nagybajcs és Vének közösen adja be támogatási kérelmét, akkor ehhez kéri a képviselő-
testület jóváhagyását. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester szünetet rendel el. A szünet időben 21:43-22:15 óráig tart. 
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Lizákné Vajda Lívia polgármester folytatja a megkezdett témát. Elmondja, hogy a szünet 
ideje alatt a képviselőknek alkalmuk volt a felhívás részleteinek megismerni, álláspontjaik 
egyeztetni, illetve véleményüket kialakítani. 
Luka Zoltán képviselő elmondja, hogy a határidő rendkívül rövid, és nagyon nehéz úgy 
dönteni, hogy nem ismerik pontosan a nagybajcsi szándékot és a pontos költségkalkulációt. 
Szerinte az egész egyeztetési folyamatot már korábban meg kellett volna kezdeni. A megismert 
nagybajcsi elképzelések és kalkulációk túlzóan magasak, félő, hogy mindhárom település 
pályázati sikerét veszélyezteti. Vének község koncepcióját reálisnak látja, így álláspontja szerint 
Vének községgel közös pályázat esélyesebben támogatható. 
Alasztics Ervin alpolgármester elmondja, hogy mindenképpen be kell nyújtani a pályázatot, 
hiba lenne ezt a lehetőséget kihagyni.  
Pajor Károly képviselő is fontosnak tartja a pályázat benyújtását, de ő is úgy gondolja, hogy 
az érintett polgármesterekkel már korábban meg kell volna beszélni a részleteket. A nagybajcsi 
ötlet valóban nagyon költséges, az egész pályázati keretösszeghez képest arányaiban magas. 
Nehéz ebben a helyzetben jó döntést hozni. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy folyamatosan tartotta a kapcsolatot 
mindenkivel, de nagyon nehéz volt az időpontokat és az elképzeléseket összeegyeztetni. A 
helyzetet nehezítette, hogy a felhívásban leírtak nem voltak egyértelműek, így ez rengeteg 
bizonytalanságot okozott. Természetesen a Széchenyi 2020 Programiroda munkatársa is részt 
vett a megbeszéléseken, de sokszor ő sem tudott egyértelmű és gyors válaszokat adni a feltett 
kérdésekre.  
Ambrus Gellért képviselő szerint ez a válasz azért fogadható el nehezen, mert már hónapok 
óta kéri a polgármester asszonyt, hogy a pályázati előkészítés más módszerrel történjen, mert 
most is beigazolódott, hogy az utolsó pillanatban kell kapkodni. Ez a felhívás Vámosszabadi 
számára jó lehetőség, de az egész veszélybe kerülhet amiatt, mert Nagybajcs túlzóan költséges 
tervet akar megvalósítani. Szerinte ezt a helyzetet el lehetett volna kerülni, ha a polgármesterek 
időben megpróbálják elképzeléseiket közelíteni. Azt is megemlíti, hogy hiába kezdték volna el 
a megbeszéléseket hetekkel korábban, Vámosszabadinak sem volt előkészített terve, holott 
erre már régóta kéri a polgármester asszonyt. Azért is nehezményezi a kialakult helyzetet, mert 
ő is terveket készített elő és árajánlatokat kért be a Széchenyi utcai terület hasznosíthatósága 
érdekében.  
Lizákné Vajda Lívia polgármester elfogadja a megfogalmazott kritikákat, de fenntartja azt 
az álláspontját, hogy ebben a pályázati rendszerben nagyon nehéz eligazodni, és nagyban 
nehezíti a helyzetet, hogy ebben az esetben több település együttesen kívánja kérelmét 
benyújtani. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az elhangzottakra tekintettel az alábbi határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra: 
A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15.) 
elnevezésű felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15.) 
elnevezésű felhívásra támogatási kérelmét elsődlegesen Vének községgel közösen benyújtja. 
Amennyiben a Vének községgel a közös támogatási kérelem benyújtása meghiúsul, 
Vámosszabadi község Vének községgel és Nagybajcs községgel közösen nyújtja be támogatási 
kérelmét.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: felhívásban meghatározott benyújtási határidő  
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A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 6 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával és 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
 
98/2016. (IV.21.) KT határozat 
A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-
15.) elnevezésű felhívásról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15.) 
elnevezésű felhívásra támogatási kérelmét elsődlegesen Vének községgel közösen benyújtja. 
Amennyiben a Vének községgel a közös támogatási kérelem benyújtása meghiúsul, 
Vámosszabadi község Vének községgel és Nagybajcs községgel közösen nyújtja be támogatási 
kérelmét.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: felhívásban meghatározott benyújtási határidő  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester emlékeztet, hogy a hátralévő napirendi pontok 
tárgyalását zárt ülésen kell tárgyalni, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy határozzanak zárt 
ülés tartásáról, mivel egyfelől önkormányzati vagyon felhasználásáról, illetve az érintett 
kérésére állásfoglalást igénylő személyi ügyről kell dönteni. 
 
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: 
 
99/2016. (IV.21.) KT határozat 
Zárt ülés elrendeléséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. b.) 
c.) pontjai alapján zárt ülés tartását rendeli el. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt Lizákné Vajda Lívia a Képviselő-
testületülését 23:06 órakor bezárta. 
 

 

    kmf. 

 

 

Lizákné Vajda Lívia            Kató Mária 
polgármester                 jegyző 
 
   
 
 
 
A jegyzőkönyv hitelességét igazolom:   
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Luka Zoltán 
 képviselő  


