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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2016. július 20-án (szerdán) 18:00 órakor tartott 

rendkívüli üléséről 
 

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

A testületi ülés időben:18:00-től 21:10-ig tart. 
 

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

Lizákné Vajda Lívia  polgármester   
Luka Zoltán            képviselő 
Pajor Károly   képviselő 
Tóth Géza    képviselő (megérkezett: 19:02) 
Kiss Attila   képviselő 
Ambrus Gellért   képviselő 
mindösszesen: 6 fő 

 
 

Alasztics Ervin alpolgármester 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 Kiss Attila képviselőt kijelölte. Ezt követően ismertette a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat. Az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
A napirendi pontok meghatározása 
 
1. Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat alcéljairól; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Döntés az Egészség Sportpark Programban való részvételről; 
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Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Döntés a Büszkeségpont pályázati önrész vállalásáról 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. Helyi Választási Bizottság póttagjainak meghatározásáról; 

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
5. Közösségi oldal működési szabályzatának megtárgyalása; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

6. Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Vámosgálfalva településsel 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

7. A Vackor Óvoda kerítésépítése, járdafelújítás megtárgyalása 

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: 
 
139/2016. (VII.20.) KT határozat 
A napirendi pontok meghatározása 
1. Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat alcéljairól; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Döntés az Egészség Sportpark Programban való részvételről; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Döntés a Büszkeségpont pályázati önrész vállalásáról 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
4. Helyi Választási Bizottság póttagjainak meghatározásáról; 

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
5. Közösségi oldal működési szabályzatának megtárgyalása; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

6. Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Vámosgálfalva településsel 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

7. A Vackor Óvoda kerítésépítése, járdafelújítás megtárgyalása 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

1. naprendi pont: Döntés az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat alcéljairól; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a júniusi ülésen már tárgyalta a témát a 
testület, most azonban meg kell határozni a pályázati alcélt vagy alcélokat.  Az alábbi alcélokat 
javasolja:  
- a köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak 
építésére, felújítására,  
- olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely igazgatási 
tevékenységet szolgál. 
 
Határozati javaslat: 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat alcéljairól  
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Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
I. az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat esetében az alábbi alcéljokra nyújtja be pályázatát: 
1. c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, 
felújítására,  
2. d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely da) igazgatási tevékenységet 
szolgál 
II. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy ha az árajánlatban szereplő 
beruházási összköltség meghaladja a támogatás összegét, a támogatást meghaladó költségeket 
saját forrásból biztosítja. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: 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: 
 
140/2016. (VII.20.) KT határozat 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat alcéljairól  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
I. az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázat esetében az alábbi alcéljokra nyújtja be pályázatát: 
1. c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, 
felújítására,  
2. d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely da) igazgatási tevékenységet 
szolgál 
II. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy ha az árajánlatban szereplő 
beruházási összköltség meghaladja a támogatás összegét, a támogatást meghaladó költségeket 
saját forrásból biztosítja. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
2. napirendi pont: Döntés az Egészség Sportpark Programban való részvételről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a Program tájékoztatója szerint 
Vámosszabadi lakosságszámát tekintve 2 db sportpark létrehozására nyújthatja be az igényét. 
A tájékoztató tartalmazza, hogy milyen típusú parkok kialakítására van lehetőség. Kérdés, hogy 
valóban két parkra – például két kisebb „A” típusú parkra – vagy egy nagyobbra nyújtsa-e be 
kérelmét, illetve meg kell határozni a parkok leendő helyét is. Az indokoltság alapján javasolja, 
hogy a Faluház-sportpálya területen igényeljenek 1 db sportpark kivitelezést, valamint a 
Széchenyi utcai közösségi tér területén 1 db sportpark kivitelezést az „A”, vagy „B”, típusból. 
Várja a képviselők javaslatait. 
 
Tóth Géza képviselő a képviselő-testületi ülésre 19:02 órakor megérkezett, a képviselő-
testület 6 fővel határozatképes. 
 
Határozati javaslat: 
Egészség Sportpark Programban való részvételről  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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1. úgy döntött, hogy az Egészség Sportpark Programban részt kíván venni, valamint 
igényt nyújt be 1 db „A” típusú és 1 db „B” típusú kültéri sportpark létesítésére. A tervezett 
létesítmény kialakításának helyszínei: 
a.) „A” típusú sportpark esetében: sportpályák melletti terület, Vámosszabadi 180 hrsz. 
b.) „B” típusú sportpark esetében: Széchenyi utcai játszótér melletti terület, Vámosszabadi 
221/109 hrsz. 
2. kijelenti, hogy az igény benyújtását megelőző 5 évben nem nyert el támogatást a 
benyújtott igény tárgyában. 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
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: 
 
141/2016. (VII.20.) KT határozat 
141/2016. (VII.20.) KT határozat 
Egészség Sportpark Programban való részvételről  
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1. úgy döntött, hogy az Egészség Sportpark Programban részt kíván venni, valamint 
igényt nyújt be 1 db „A” típusú és 1 db „B” típusú kültéri sportpark létesítésére. A tervezett 
létesítmény kialakításának helyszínei: 
a.) „A” típusú sportpark esetében: sportpályák melletti terület, Vámosszabadi 180 hrsz. 
b.) „B” típusú sportpark esetében: Széchenyi utcai játszótér melletti terület, Vámosszabadi 
221/109 hrsz. 
2. kijelenti, hogy az igény benyújtását megelőző 5 évben nem nyert el támogatást a 
benyújtott igény tárgyában. 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

3. napirendi pont: Döntés a Büszkeségpont pályázati önrész vállalásáról 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy a pályázaton történő indulásról már 
korábban döntött a testület. A műalkotás tervezetek hamarosan elkészülnek. Most arról kell 
nyilatkoznia a testületnek, hogy az önkormányzat a reá eső önrészt vállalja-e. Az 
előterjesztésben szereplő számítás szerint 224.361 Ft önrész vállalására lenne szükség. 
 
Határozati javaslat: 
Büszkeségpont pályázati önrész vállalásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a támogatást meghaladó költségek fedezésére 224.361 Ft összeget saját 
forrásból, önerőként biztosítja. 
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: 
 
142/2016. (VII.20.) KT határozat 
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Büszkeségpont pályázati önrész vállalásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a támogatást meghaladó költségeket fedezésére 224.361 Ft összeget saját 
forrásból, önerőként biztosítja. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
4. Helyi Választási Bizottság póttagjainak meghatározásáról; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző elmondja, hogy 2016. október 2.-ára kiírt országos 
népszavazás helyi szintű lebonyolítása érdekében szükséges a Helyi Választási Bizottság 
póttagjainak megválasztása. Mint ahogy arról már korábban tájékoztatta a testületet, a HVB-
ben év közben 2 tag lemondott, így a korábbi póttagok rendes taggá váltak a Bizottságban. 
Javasolja, hogy Bagári Mártát Kökényszeg utcai és Klauzné Szirmai Adriennt Kertész utcai 
lakosokat válassza meg a Képviselő-testület a Helyi választási Bizottság póttagjainak. Mindkét 
jelölt esetében egyeztetett az esetleges póttagságról, és a tisztséget a jelöltek vállalják. 
 
Határozati javaslat: 
HVB póttagok választásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosszabadi Község Helyi 
Választási Bizottságának póttagjainak  

1. Klauzné Szirmai Adrienn 9061 Vámosszabadi, Kertész u. 2. szám alatti lakost 
2. Bagári Márta 9061 Vámosszabadi, Kökényszeg u. 18. szám alatti lakost 

választotta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kató Mária jegyző, mint HVI vezetője 
 
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: 
 
143/2016. (VII.20.) KT határozat 
HVB póttagok választásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vámosszabadi Község Helyi 
Választási Bizottságának póttagjainak  
1. Klauzné Szirmai Adrienn 9061 Vámosszabadi, Kertész u. 2. szám alatti lakost 
2. Bagári Márta 9061 Vámosszabadi, Kökényszeg u. 18. szám alatti lakost 
választotta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kató Mária jegyző, mint HVI vezetője 
 

4. napirendi pont: Közösségi oldal működési szabályzatának megtárgyalás; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A 
szabályzat és a felhasználó tájékoztató tekintetében is néhány kisebb, pontosító 
megfogalmazást javasol. 
A képviselők megvitatják a javasolt változtatásokat, majd Lizákné Vajda Lívia polgármester az 
alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
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Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Facebook oldalának Működési szabályzatáról és 
Felhasználói tájékoztatójáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja 
el Vámosszabadi Község Önkormányzatának Facebook oldalának Működési szabályzatát és 
Felhasználói tájékoztatóját: 
 

Facebook-oldal üzemeltetési szabályzata 
 

- az oldal elnevezése: Vámosszabadi Község Önkormányzata  

- rövid leírása: Vámosszabadi Önkormányzatának hivatalos Facebook-oldala, amelynek elsődleges célja a 

vamosszabadi.hu weboldal tartalmának megosztása, másodlagosan a települést érintő egyéb hírek, 

információk megjelentetése, 

- webcím: facebook.com/vamosszabadi 

- a bejegyzésekhez írt lakossági kérdések és felvetések nem tekinthetők hivatalos megkeresésnek, 

önmagában azok alapján hatósági vagy egyéb közigazgatási eljárás nem indítható, 

- az oldal folyamatos működtetése érdekében a polgármester és minden képviselő admin jogot kap, 

- a polgármester ezzel a tevékenységgel megbízhat mást, a többi admin ezt a tevékenységét csak maga 

gyakorolhatja, 

- bejegyzés csak az adminoktól, illetve a polgármestertől (vagy az általa megbízott személytől) indulhat, 

- az adminok közzétehetnek 1. minden olyan információt/tényt/adatot, amely nyilvános helyen 

megjelent/elhangzott, 2. bármilyen fórumon többségi megegyezés született az információ közzétételéről, 3. 

olyan folyamatban lévő ügyeket/terveket/önkormányzati szándékot, melynek eredményességét 

(előkészületeit, megoldást, továbbvitelét, stb.) nem akadályozza a nyilvánosságra kerülés. 

- a bejegyzésekhez írt lakossági kérdéseket és felvetéseket minden képviselő magánszemélyként kezelheti 

azokban az esetekben és témákban, melyekről korábban 1. testületi ülés nyilvános részén szó esett, 2. 

bármilyen fórumon többségi megegyezés született az információ közzétételéről; illetve közzé tehet olyan 

információt a folyamatban lévő ügyekkel/tervekkel/szándékokkal, amely információk ezek eredményes 

továbbvitelét (előkészületeit, megoldását, továbbvitelét, stb.) nem akadályozza. 

- a minél pontosabb tájékoztatás érdekében az adminok kötelesek együttműködni a 

polgármesterrel/testületi tagokkal/hivatallal és viszont 

- az oldal felhasználói szabályzatát az adminok és a polgármester határozza meg. 

 

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Oldal: 

Az oldal Vámosszabadi Község Önkormányzata által szerkesztett, írásos, képi információk, vélemények és 

hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) megjelenítésére szolgáló internetes oldal, melyet a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint bárki használhat, amennyiben a Facebook általános használati feltételeinek 

megfelelően teszi: 

(https://www.facebook.com/about/privacy/; https://www.facebook.com/legal/terms; 

https://www.facebook.com/communitystandards) 

Az Önkormányzat az oldalt a Facebook vonatkozó feltételeinek betartásával működteti: 

(https://www.facebook.com/page_guidelines.php?__mref=message_bubble). 

A felhasználó az oldal használatával elfogadja a felhasználó tájékoztatóban leírtakat. 

Vámosszabadi Község Önkormányzata nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő vélemények, 

hozzászólások tartalmáért. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/page_guidelines.php?__mref=message_bubble
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Moderátorok, hozzászólások 

Az adminok tevékenységüket az önkormányzat felkérésére végzik. Az adminok moderálási jogokkal és 

felelősséggel felruházott felhasználók, akik előre lefektetett alapelvek alapján véleményezik és kezelik a 

hozzászólásokat. Az adminok felelőssége eldönteni, hogy mely hozzászólások, illetve annak mely részei szegik 

meg az alapelveket. Ennek érdekében törlik a hozzászólások közül azokat amelyek:  

a. a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,  

b. személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,  

c. adatvédelmi törvényeket sértő,  

d. agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,  

e. a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre 

történő felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,  

f. a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális 

értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,  

g. népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos 

megkülönböztetést tartalmaz (akár burkolt formában),  

h. nem a bejegyzés tárgyával összefüggő,  

i. megsérti a levéltitkot,  

j. politikai pártokat, vagy gazdasági tevékenységet reklámoz,  

k. moderálással, illetve az adminokkal foglalkozó bejegyzés, kivéve az e célt szolgáló posztokban." 

Az adminok sem láthatnak feltétlen minden egyes hozzászólást. Ezért ha egy felhasználó olyan bejegyzésre 

bukkan, amely megítélése szerint jelen szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon 

akadályozza a kulturált társalgást, jelezze az adminoknak. 

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: 
 
144/2016. (VII.20.) KT határozat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Facebook oldalának Működési szabályzatáról és 
Felhasználói tájékoztatójáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja 
el Vámosszabadi Község Önkormányzatának Facebook oldalának Működési szabályzatát és 
Felhasználói tájékoztatóját: 

Facebook-oldal üzemeltetési szabályzata 

 

- az oldal elnevezése: Vámosszabadi Község Önkormányzata  

- rövid leírása: Vámosszabadi Önkormányzatának hivatalos Facebook-oldala, amelynek elsődleges célja a 

vamosszabadi.hu weboldal tartalmának megosztása, másodlagosan a települést érintő egyéb hírek, 

információk megjelentetése, 

- webcím: facebook.com/vamosszabadi 

- a bejegyzésekhez írt lakossági kérdések és felvetések nem tekinthetők hivatalos megkeresésnek, 

önmagában azok alapján hatósági vagy egyéb közigazgatási eljárás nem indítható, 

- az oldal folyamatos működtetése érdekében a polgármester és minden képviselő admin jogot kap, 

- a polgármester ezzel a tevékenységgel megbízhat mást, a többi admin ezt a tevékenységét csak maga 

gyakorolhatja, 
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- bejegyzés csak az adminoktól, illetve a polgármestertől (vagy az általa megbízott személytől) indulhat, 

- az adminok közzétehetnek 1. minden olyan információt/tényt/adatot, amely nyilvános helyen 

megjelent/elhangzott, 2. bármilyen fórumon többségi megegyezés született az információ közzétételéről, 3. 

olyan folyamatban lévő ügyeket/terveket/önkormányzati szándékot, melynek eredményességét 

(előkészületeit, megoldást, továbbvitelét, stb.) nem akadályozza a nyilvánosságra kerülés. 

- a bejegyzésekhez írt lakossági kérdéseket és felvetéseket minden képviselő magánszemélyként kezelheti 

azokban az esetekben és témákban, melyekről korábban1. testületi ülés nyilvános részén szó esett, 2. 

bármilyen fórumon többségi megegyezés született az információ közzétételéről; illetve közzé tehet olyan 

információt a folyamatban lévő ügyekkel/tervekkel/szándékokkal, amely információk ezek eredményes 

továbbvitelét (előkészületeit, megoldását, továbbvitelét, stb.) nem akadályozza. 

- a minél pontosabb tájékoztatás érdekében az adminok kötelesek együttműködni a 

polgármesterrel/testületi tagokkal/hivatallal és viszont 

- az oldal felhasználói szabályzatát az adminok és a polgármester határozza meg. 

 

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Oldal: 

Az oldal Vámosszabadi Község Önkormányzata által szerkesztett, írásos, képi információk, vélemények és 

hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) megjelenítésére szolgáló internetes oldal, melyet a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint bárki használhat, amennyiben a Facebook általános használati feltételeinek 

megfelelően teszi: 

(https://www.facebook.com/about/privacy/; https://www.facebook.com/legal/terms; 

https://www.facebook.com/communitystandards) 

Az Önkormányzat az oldalt a Facebook vonatkozó feltételeinek betartásával működteti: 

(https://www.facebook.com/page_guidelines.php?__mref=message_bubble). 

A felhasználó az oldal használatával elfogadja a felhasználó tájékoztatóban leírtakat. 

Vámosszabadi Község Önkormányzata nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő vélemények, 

hozzászólások tartalmáért. 

  

Moderátorok, hozzászólások 

Az adminok tevékenységüket az önkormányzat felkérésére végzik. Az adminok moderálási jogokkal és 

felelősséggel felruházott felhasználók, akik előre lefektetett alapelvek alapján véleményezik és kezelik a 

hozzászólásokat. Az adminok felelőssége eldönteni, hogy mely hozzászólások, illetve annak mely részei szegik 

meg az alapelveket. Ennek érdekében törlik a hozzászólások közül azokat amelyek:  

a. a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,  

b. személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,  

c. adatvédelmi törvényeket sértő,  

d. agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,  

e. a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre 

történő felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,  

f. a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális 

értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,  

g. népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos 

megkülönböztetést tartalmaz (akár burkolt formában),  

h. nem a bejegyzés tárgyával összefüggő,  

i. megsérti a levéltitkot,  

j. politikai pártokat, vagy gazdasági tevékenységet reklámoz,  

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/page_guidelines.php?__mref=message_bubble
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k. moderálással, illetve az adminokkal foglalkozó bejegyzés, kivéve az e célt szolgáló posztokban." 

Az adminok sem láthatnak feltétlen minden egyes hozzászólást. Ezért ha egy felhasználó olyan bejegyzésre 

bukkan, amely megítélése szerint jelen szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon 

akadályozza a kulturált társalgást, jelezze az adminoknak. 

Határidő: értelem szerin 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

  

5. napirendi pont: Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Vámosgálfalva 

településsel 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. A 

képviselő-testület részéről hozzászólás nem érkezett. 

Határozati javaslat: 

Vámosgálfalva (Románia) testvértelepülési megállapodásáról 
1./ Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy Vámosgálfalva (Románia) Községgel testvértelepülési megállapodást kíván 
kötni. 
2./ Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosgálfalva (Románia) 
Községgel kötendő testvértelepülési megállapodásban foglaltakkal egyetért, azt – a 
mellékletben foglaltak szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
3./ Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölcsönös partneri 
szándékok deklarálását követően felhatalmazza Vámosszabadi Község Polgármesterét a – 
határozat mellékletét képező – testvértelepülési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
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: 
 
145/2016. (VII.20.) KT határozat 
Vámosgálfalva (Románia) testvértelepülési megállapodásáról 
1./ Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy Vámosgálfalva (Románia) Községgel testvértelepülési megállapodást kíván 
kötni. 
2./ Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosgálfalva (Románia) 
Községgel kötendő testvértelepülési megállapodásban foglaltakkal egyetért, azt – a 
mellékletben foglaltak szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
3./ Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölcsönös partneri 
szándékok deklarálását követően felhatalmazza Vámosszabadi Község Polgármesterét a – 
határozat mellékletét képező – testvértelepülési megállapodás aláírására. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
7. A Vackor Óvoda kerítésépítése, járdafelújítás megtárgyalása 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester elmondja, hogy az óvoda kerítésére és az óvodától a 
Szabadi utcai buszmegállóig húzódó szakaszra több árajánlatot kért. A műszaki tartalmat és a 
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kivitelezést illetően még további kérdéseket kell tisztázni, de az már előzetesen megállapítható, 
hogy a költségvetési rendeletben az erre a célra elkülönített összeg fedezni fogja a kiadásokat. 
A kivitelezés mielőbbi megvalósítása érdekében kéri a képviselők felhatalmazását, hogy azonos 
vagy közel hasonló műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval 
megköthesse a szerződést. 
 
Határozati javaslat: 
Polgármester felhatalmazásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Vackor óvoda kerítésének építésére és a Vackor óvodától a Szabadi utcai buszmegállóig 
húzódó járdaszakasz térkövezésére azonos vagy hasonló műszaki tartalom mellett a 
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval vállalkozási szerződést kössön. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
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: 
 
146/2016. (VII.20.) KT határozat 
Polgármester felhatalmazásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Vackor óvoda kerítésének építésére és a Vackor óvodától a Szabadi utcai buszmegállóig 
húzódó járdaszakasz térkövezésére azonos vagy hasonló műszaki tartalom mellett a 
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval vállalkozási szerződést kössön. 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt Lizákné Vajda Lívia a Képviselő-
testületülését 21:10 órakor bezárta. 
 

    kmf. 

 

 

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

Kiss Attila 
 képviselő 


