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Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-tesületének 

2016. december 12-én (hétfön) 17.30 órára hirdetett rendes 

üléséről 
 

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

A testületi ülés időben: 17:40-től 23:03-ig tart. 
 
Az ülésen jelen vannak: a Képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint: 
 

Lizákné Vajda Lívia  polgármester  
Alasztics Ervin   alpolgármester megérkezett 18:20 órakor 

Luka Zoltán            képviselő 
Pajor Károly   képviselő 
Kiss Attila   képviselő  
Ambrus Gellért  képviselő megérkezett 18:20 órakor 
mindösszesen: 6 fő 
 

Tóth Géza képviselő igazoltan távol. 
Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző, jegyzőkönyvvezető 
Lakosság részéről nincs érdeklődő 

 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére 
az SZMSZ szerint Kiss Attila képviselőt kijelölte.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a meghívóban kiküldött napirendi pontokat illetően 
nincs változás, szavazzunk. 
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; 
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Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
3. Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről, rendeletalkotás;  
    Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
4. Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 

Kirendeltségének 2016. évi működéséről; 
   Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
5. Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési témáról;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
6. Döntés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése vonatkozó 
felhívásról (kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16); 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
7. Döntés a képviselő-testület 2017. évi üléstervéről; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
8. Döntés a 0266/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázatról; 
  Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. Kókainé Németh Mária kérelmének megtárgyalása; 
  Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Vámosszabadi SE kérelem megtárgyalása - sportfejlesztési program pályázat  

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
11. Egyéb döntést igénylő ügyek; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 4 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen  szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
227/2016. (XII.12.) 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. Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről, rendeletalkotás;  
    Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
4. Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 
Kirendeltségének 2016. évi működéséről; 
   Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
5. Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési témáról;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
6. Döntés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése vonatkozó 
felhívásról (kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16); 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
7. Döntés a képviselő-testület 2017. évi üléstervéről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
8. Döntés a 0266/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázatról; 
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   Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
9. Kókainé Németh Mária kérelmének megtárgyalása; 
  Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Vámosszabadi SE kérelem megtárgyalása - sportfejlesztési program pályázat  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
11. Egyéb döntést igénylő ügyek; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 

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

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a két ülés között nagyon rövid idő telt el.  
- November 28-án a szitásdombi lakókkal találkoztam, november 29-én Bárány Attila 
győri képviselővel. A Pacsirta lakópark ügyeiről folytattunk megbeszéléseket. A menetrendről 
szerettem volna tájékozódni, de ő sem tud többet nálam. 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: a Szitásdombon rendeződni látszik az utak, 
közterületek átadásának ügye. Az Erste bankkal felvettük a kapcsolatot. Ha átvesszük az 
utakat, figyelnünk kell arra, hogy vannak olyan telkek, ahová nem vezet út. A vevő majd az 
önkormányzatot fogja ezzel kapcsolatban megkeresni, szóval ezzel számolni kell. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: 
- December 1: gazdasági bizottsági ülés volt 
- December 6: a fásítás és a cserjék ültetése elkezdődött 
- December 7: Fő utca mögötti tulajdonosi megbeszélés volt 
- December 8: Pannon-Víz Zrt.üzemmérnökségi értekezleten vettem részt 
- December 9: összejövetel a dolgozókkal 
- A Vámosszabadi Egyházközség által beadott vidékfejlesztési pályázattal kapcsolatban 
ma járt nálam a plébános, és visszamondtuk a konzorciumi partnerséget. Az önkormányzati 
szerepvállalás valószínűleg nem elégséges egy nyertes pályázathoz, így a pályázatírójuk 
javaslatára, jobb megoldásnak tűnik, ha konzorciumi partnerként nem szerepelünk a 
pályázatban. Ezért, a plébános kérésére mi visszaléptünk ettől a partnerségtől. A pad ennek 
ellenére elkészül, csak nem a mi költségünkön, az Egyházközség önállóan fog erre pályázni. 
 
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 4 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodása nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
228/2016. (XII.12.) 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 
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2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: szeretném elmondani, hogy a fák, cserjék telepítése van 
még jelenleg folyamatban. 
Pajor Károly képviselő: hosszú távon gondolkodva, lehetne ültetni üres önkormányzati 
területekre kis méretű fenyőfákat, hogy évekkel később lehessen majd értékesíteni. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a következő folyamatban lévő ügy a dohánytermékek 
kiskereskedelmi értékesítése, erről a határozatot elküldtük, a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat folyamatban van. 
 
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 4 fő. A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodása nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
229/2016. (XII.12.) 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 
 

3. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről, 
rendeletalkotás;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: szeretném azzal kiegészíteni az előterjesztést, 
hogy anyakönyvezési ügyekben ügyeletet tartunk. A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, 
észrevétel nem hangzott el. 

 
Ezt követően Lizákné Vajda Lívia polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezetet teszi fel szavazásra.  
A Képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XII.13.) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4. napirendi pont: Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Vámosszabadi Kirendeltségének 2016. évi működéséről; 
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Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 
 

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
 
18:20 órakor megérkezett Alasztics Ervin alpolgármester és Ambrus Gellért képviselő, 
így a képviselő-testület 6 fővel jelen van a testületi ülésen, 6 fővel határozatképes. 
 
Luka Zoltán képviselő: Az ipaűzési adónál van csökkenés, néhány cég elment 
Vámosszabadiról. A gazdaságunk nem növekedett 3 év alatt, ezt látom ebből a tájékoztatóból.  
Dr. Fehérvári Diána aljegyző: az előző évi adózásról minden év tavaszán tartunk egy 
beszámolót, ami részletesebb, több adatot tartalmaz. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
 
Határozati javaslat  
Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 
Kirendeltségének 2016. évi működéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jegyzői beszámolót 
a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltségének 2016. évi 
működéséről.  
Felelős: Kató Mária jegyző 
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 tartózkodása nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
230/2016. (XII.12.) KT határozat 
Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 
Kirendeltségének 2016. évi működéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jegyzői beszámolót 
a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltségének 2016. évi 
működéséről. 
Felelős: Kató Mária jegyző 
Határidő: azonnal 
 

5. napirendi pont: Döntés a 2017. évi belső ellenőrzési témáról;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy másik céget 
bíztunk meg a belső ellenőrzés lebonyolításával. Személy szerint a következő témát 
javasolnám: vagyongazdálkodás, vagyon változásának elemzése, pénzeszközök, beruházások, 
felújítások, leltározás, selejtezés. Ez egy elég komplex feladat lesz. A leltározási és selejtezési 
feladatok szabályos végrehajtásához kaphatnánk egy ilyen jellegű visszaigazolást. 
Dr. Fehérvári Diána aljegyző: én is ezt javaslom, szerintem ez az a témakör, ami a 
legkevésbé van rendben. Ha ezt a témakört most elfogadja a képviselő-testület, akkor ezen a 
héten kellene tartani még egy rendkívüli testületi ülést, mert a belső ellenőr által erre 
kidolgozott tervet még el is kellene fogadni. 
 
Határozati javaslat: 
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Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre szóló belső 
ellenőrzési témakört a következőkben határozza meg: 

 Vagyongazdálkodás, vagyon változásának elemzése, pénzeszközök, beruházások, 
felújítások, leltározás, selejtezés 
Felelős: 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 tartózkodása nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
231/2016. (XII. 12.) KT határozat 
Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre szóló belső 
ellenőrzési témakört a következőkben határozza meg: 

 Vagyongazdálkodás, vagyon változásának elemzése, pénzeszközök, beruházások, 
felújítások, leltározás, selejtezés 
Felelős: Kató Mária jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 

6. napirendi pont: Döntés a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzésére  vonatkozó felhívásról (kódszám: 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16); 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: volt egy gazdasági bizottsági ülés, ahol a gazdasági 
bizottság arra tett javaslatot, hogy a külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzésére vonatkozóan nyújtjuk be a pályázatot. Felkérem Luka Zoltánt, hogy ismertesse az 
észrevételeit. 
Luka Zoltán képviselő: úgy döntöttünk, hogy az első célterület esetén nem indulunk. A 
második célterület volt az erő- és munkagépek beszerzése, itt biztos, hogy indulni fogunk. 
Kaptunk is rá három árajánlatot. Nettó 10 m Ft a pályázati határ, a bruttó ár 25 %-a az önrész.  
Számolnunk kell a közbeszerzési költséggel, pályázatírási költséggel.  

Lizákné Vajda Lívia polgármester: nyertes pályázat esetén egy plusz főt kell majd 
alkalmazni és be is kell iskoláznunk. 
Az alapján kellene kiválasztanunk a traktort, hogy melyiket vennénk meg saját pénzből.  
Luka Zoltán képviselő: a Solaris-t mindenképpen javasolnám. 
Alasztics Ervin alpolgármester: én is azt venném meg, főleg, ha összkerekes. 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: át kell azt is gondolni, hogy kell-e egyáltalán 2 traktor. 
Folyamatosan vannak fenntartási költségek, viszont, ha az egyik szervízbe kerül, akkor ott van 
a másik, amit tudunk használni. 100 000 Ft lesz körülbelül a közbeszerzési költség, az árban a 
fülke és gréderlap van benne, és még lehetne hozzá valamit választani. Szerintem kellene 
sószóró és fűkasza is. A fenntartási tervben is meg lehet ezeket indokolni. 

Alasztics Ervin alpolgármester: egy gödörfúró is hasznos lehet. 
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Lizákné Vajda Lívia: javaslom, hogy a pályázati anyagba rakjuk be a grédert és a sószórót. 
Kikalkulálom majd, hogy mennyi lesz a költsége. 
 
Határozati javaslat: 
A Gazdasági Bizottság javaslatáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gazdasági, 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága javaslatát és a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
kiírás 2. célterületére nyújtja be támogatási kérelmét. 
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 tartózkodása nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
232/2016. (XII. 12.) KT határozat 
A Gazdasági Bizottság javaslatáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gazdasági, 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága javaslatát és a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
kiírás 2. célterületére nyújtja be támogatási kérelmét. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Határozati javaslat: 
Támogatási kérelem benyújtásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kiírás 2. célterületére a beérkezett ajánlatok alapján a 
Solaris 55DTB típusú első kihajtású munkagépre, sószóró és gréder tartozékokra 
nyújtja be támogatási kérelmét, 

2. megbízza Horváth Péter egyéni vállalkozót a támogatási kérelemmel kapcsolatos 
feladatok ellátására. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: a kiírás 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 tartózkodása nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

233/2016. (XII. 12.) KT határozat 
Támogatási kérelem benyújtásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
1. a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kiírás 2. célterületére a beérkezett ajánlatok alapján a 
Solaris 55DTB típusú első kihajtású munkagépre, sószóró és gréder tartozékokra nyújtja be 
támogatási kérelmét, 
2. megbízza Horváth Péter egyéni vállalkozót a támogatási kérelemmel kapcsolatos 
feladatok ellátására. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: a kiírás szerint 
 



8 
 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester köszönti a Vámosszabadi Sportegyesület képviseletében 
megjelent Horváth József elnököt, Luka Bence elnökségi tagot és Horváth Emilt. 
Javasolja, hogy a 10. napirendi pontban tárgyalandó napirendi pontot most tárgyalják, ne 
várakoztassák meg az egyesület képviselőit. 
Határozati javaslat: 
 
Ügyrendi javaslatról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 10. 
napirendi pont tárgyalását előrehozza. 
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 tartózkodása nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
234/2016. (XII. 12.) KT határozat 
Ügyrendi javaslatról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 10. 
napirendi pont tárgyalását előrehozza. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
10. napirendi pont: Vámosszabadi SE kérelem megtárgyalása - sportfejlesztési 
program pályázat  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: megkérem a Sportegyesület elnökét, Horváth Józsefet 
hogy tájékoztasson minket a beadott pályázatról. 
Horváth József: a Sportegyesület beadott egy pályázatot pályafelújításra az MLSZ-hez, ezt 
elbírták és meg is nyertük a lehetőséget. 15 millió forintra pályáztunk, és most arra szeretnénk 
kérni az Önkormányzatot, hogy az önrészt biztosítsa a Sportegyesület részére. Még annyit 
szeretnék hozzáfűzni, hogy ez egy itt maradó beruházás, ami a falu javára válik. Azt kell 
figyelembe venni, hogy az MLSZ ad nekünk 12 millió forintot, amihez a falunak csak kb. 4 
millió forinttal kell hozzájárulnia, szerintem ez egy ésszerű beruházás, mivel a pálya elég rossz 
állapotban van. 
Horváth Emil: annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy minden évben pályázik az Egyesület kisebb 
összegekre és nyert is. A mostani pénzt nem nyerte meg az Egyesület, a lehetőséget kapta meg, 
hogy támogató cégek társasági adóját arra fordítsa, hogy az Egyesület a pályát felújítsa a 
beadott pályázatnak megfelelően. Ebből a pályázatból a működési költséget is tudjuk majd 
fedezni, mint minden évben. 60-70 fős az Egyesület, és a gyerekek évente minimum 90 
alkalommal itt vannak. Emiatt ez nagyon aktív civil szervezet, de muszáj lépést tartani, mert ha 
nem tesszük, a tagjaink elmennek máshová. 
Eddig úgy állunk a támogatással, hogy lehet, hogy már a támogató cég is megvan, aki a 
támogatás összegét fel tudná tölteni a társasági adójával. Ehhez még az önerőt kell 
hozzátennie az Egyesületnek, amihez kérjük az Önkormányzat támogatását. De nyilván 
meghatározza a támogatás összegét az, hogy mennyi önerőt tudunk biztosítani. A pályázat 
feltételei közé tartozik, hogy az Önkormányzatnak minimum 5 évig engedélyezni kell az 
Egyesület részére a pálya használatát. 
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Az ideális az lenne, ha lenne lehetőség egy edzőterület kialakítására a pálya környékén kb. 40 × 
60 méteren addig, amíg a nagy pálya felújítása zajlik, véleményem szerint nyárra 
befejeződnének a munkálatok. 
Kiss Attila képviselő: együtt a kettő nem megy, az edzőterület kialakítása és a nagypálya 
felújítása. Így tavasszal nem lehet elkezdeni a pályafelújítást, mert akkor senki nem tud sehol 
sem edzeni. 
Horváth Emil: tavasszal elkezdjük megcsinálni az edzőterületet, az májusra, júniusra elkészül, 
így a gyerekeknek nem kellene elmenni máshová edzeni. Ezután pedig kezdődhetne a 
nagypálya felújítása. 
Horváth József: ha nem lenne új edzőterület, akkor is lehetne a környékbeli pályákon edzeni, 
szerencsére jó kapcsolatban vagyunk a többi egyesülettel, ezt meg lehetne így is oldani. Nem 
kellene messze menni. 
Horváth Emil: szerintem mindenképpen itt helyben kellene megoldani az edzéseket, egyrészt 
a kötődés miatt, másrészt pedig a szülőnek is egyszerűbb így. 
Kiss Attila képviselő: meddig kell elkezdeni a kivitelezést? 
Horváth Emil: december 20-ig kell a támogató cégektől összeszedni a pályázati összeget. Ha 
ez az összeg megvan, akkor tavasszal el lehet kezdeni. Ha nem valósult meg a kivitelezés, ez 
sem probléma, lehet benyújtani hosszabbítási kérelmet, csak akkor időszaki jelentést is be kell 
adni arról, hogy hol tart a beruházás. Évente egyszer lehet meghosszabbítani az elszámolást. A 
lényeg az, hogy jövő június 30-ig el kell indítani a beruházást és az addig megvalósult 
dolgokkal elszámolni. 
Luka Zoltán képviselő: 25 × 50 méter területnél nagyobbat nem tudunk kialakítani. 
Az MLSZ határozatában az áll, hogy 17 540 000,- Ft támogatási összeget hagytak jóvá. Ez 
három részből áll, ennek az egyik részét, még sportegyesületi elnöksége idején Kiss Attila kérte 
az utánpótlásra önrészként az önkormányzattól. Ez már rendelkezésre áll, ezért ezt célszerű 
elválasztani. Áprilisban már egyszer a testület elé került egy kb. 14 millió forintos pályázat 
pályafelújításra, akkor nem volt előttünk egy olyan műszaki terv, költségvetés, ami alapján 
dönthettünk volna. Nem volt egy rendes árajánlat, amit elfogadhattunk volna. Akkor azt 
kértük tőletek, hogy hozzatok még legalább kettő ajánlatot. 
A mostani pályázatban nincs benne az önkormányzat részéről egy kötelezettségvállalás az 
önrészre. Hogyan lehet úgy beadni a pályázatot? 
Horváth Emil: akkor majd előteremtjük valahonnan. Április 30. volt a határidő, nem lehetett 
rajta sokat gondolkodni, vagy beadjuk, vagy nem. 
Luka Zoltán képviselő: volt rá fél évetek, hogy egy olyan költségvetést készítsetek, amire 
rábólinthatott volna a testület. Most meg egy hét alatt kell döntenünk kb. 4,5 millió forintról. 
Fél év alatt az elnökség sem szólt semmit. 
Horváth Emil: az önkormányzatnak azt kellene most eldöntenie, hogy támogatja-e a 
pályázatunkat az önerővel, és ha igen, akkor mennyivel. 
Horváth József: az önkormányzatnak az is látnia kell, hogy mit kap a 4,5 millió forintjáért. 
Kap egy 14,5 millió Ft-ot érő pályát. 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás 
mindannyiunk felelőssége. Éppen ezért egyet kell értenem Luka Zoltán képviselővel abban, 
hogy felelős gazdálkodást kell folytatnunk, ami azt jelenti, hogy kellő mennyiségű árajánlat van 
a döntéshozók előtt egy olyan beruházás előtt, amibe az önkormányzat a saját vagyonát 
belerakja. 
Pajor Károly képviselő: honnét lehet tudni azt, hogy ez a mostani összeg megalapozott és 
honnan lehet azt tudni, hogy a 14,5 millió forint elég lesz-e ehhez a pályához? Nem hiszem, 
hogy minden pályát ennyiért újítanak fel. 
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Horváth Emil: az MLSZ honlapján fent van, hogy melyik pályamunka mennyibe kerül, 
részletesen le van írva. Ha a benyújtott költségvetés nem lett volna megalapozott, akkor nem 
fogadták volna be és nem támogattak volna minket. 
Luka Zoltán képviselő: az áprilisban beadott költségvetésetekben pl. a homok ára 
túlárazottnak tűnt, ezért dobtuk vissza és kértük meg az Egyesületet, hogy kérjen másik 
árajánlatot. De ez nem a te feladatod Emil, ezt a Józsefnek adtuk ki és az Egyesületnek, de úgy 
látom, hogy ők erről semmit nem tudnak. 
Horváth Emil: nekünk annyi lenne a feladatunk, hogy 12 millió forintot összeszedjünk 
cégektől. Kb. 4 millió Ft-ba kerülne egy 17 milliós beruházás és a 12 millió forintot attól a 
cégtől akarjuk számon kérni, aki idehozza.  
Pajor Károly képviselő: ezt ne így nézzük. Lehet, hogy 3 árajánlat alapján ennél olcsóbban is 
meg lehetne csináltatni. És akkor kevesebb önrész is kellene. 
Luka Zoltán képviselő: az a probláma, hogy ezt egy hét alatt kell eldönteni, és már fél éve be 
lett adva a pályázat. Lett volna rá idő április óta átbeszélni az egészet. 
Horváth József: most bírálták csak el a pályázatot. 
Luka Zoltán képviselő: ráadásul kötelezettségvállalás nélkül lett benyújtva. Ilyet nem lehet. 
Pajor Károly képviselő: áprilisban azt kértük, hogy legyen még a meglévő mellé 2 db 
árajánlat, hogy lássuk reálisan a költségeket és így könnyebben tudnánk dönteni. 
Lizákné Vajda Lívia, polgármester: én úgy értelmezem, hogy az MLSZ honlapon fent lévő 
munkák költségei alapján kellett meghatározni a költségvetést is, mint pl. az építési 
normagyűjtemény alapján egy másik beruházásnál. 
Horváth Emil: ha nem reális a költségvetésünk, akkor nem fogadtuk el az MLSZ-ben. 
Logikusan végiggondolva, most itt van a lehetőség a megvalósításra. Nem muszáj az egész 
önrészt megszavazni, ezt az önkormányzat dönti el. 
Áprilisban csak az önkormányzat hozzájárulása kellett ahhoz, hogy beadjuk a pályázatot. 
Luka Zoltán képviselő: de amikor meg mi kértünk árajánlatokat, akkor meg mondtátok, 
hogy nem kértek és beadtátok nélkülünk. 
Alasztics Ervin alpolgármester: tényleg vakondháló nélkül van beadva a pályázat? Mert, ha 
most felújítjuk és két év múlva újra fel lesz túrva az egész, akkor nem ér semmit. 
Horváth Emil: a gyirmóti centerpálya is vakondhálós, mégis vakondtúrásos. A mi pályánkon 
a problémát a fűhiány és az egyenetlenségek jelentik. A vakond ellen szerintem a folyamatos 
pályahasználat lesz jó. Minél többször használják, annál kevesebb lesz a vakond. Nagyon 
egyenetlen és hullámos a pálya, ezért kell a sok homok. 
Alasztics Ervin alpolgármester: nem csak az ár volt áprilisban kérdéses, hanem a nagy 
földmunka is, hogy tényleg műszakilag megalapozott-e. Ebben segített volna a többi árajánlat, 
hogy ezt el tudjuk dönteni. Ez egy több mint 60 éves pálya, viszonylag jó állapotban, a felső 
részét lehet, hogy kevesebb földmunkával is rendbe lehetne rakni. 
Luka Zoltán képviselő: az edzőpályára van valamilyen terv? 
Horváth Emil: nincs, sajnos arra nem volt időm, nem terveztünk még, ez csak egy ötlet volt. 
De amíg nincs rá költségvetés, addig nehéz tervezni. 
Pajor Károly képviselő: mikor derül ki, hogy mennyi a végleges összeg? 
Horváth Emil: először is kell 12 millió forint, valamelyik cégnek (cégeknek) a társasági adója. 
Pajor Károly képviselő: de miért 12 millió forint? 
Horváth Emil: a honlapon fent lévő árak alapján ennyibe kerül a felújítás. 
Pajor Károly képviselő: nem lehet kevesebbért felújítani? 
Kiss Attila képviselő: lehet, csak beadni, meg megnyerni nem. 
Ambrus Gellért képviselő: nekem az lenne a feltételem, hogy a betett önrészért cserébe 
olyan műszaki tartalommal bíró pályát alakítsanak ki, amihez nagyon hosszú ideig nem kell 
hozzányúlni. Sőt, azt is támogatnám, hogy alkalmazzunk műszaki ellenőrt. 
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Kiss Attila képviselő: nem mehetünk bele úgy egy pályafelújításba, hogy nem követünk el 
mindent annak érdekében, hogy a vakond ne tegyen kárt. 
Luka Zoltán képviselő: akkor mondjátok el pontosan, hogy mi szeretnétek és mit kértek? 
Horváth József: a legjobb az lenne, ha az önkormányzat odaadná a 4,8 millió forint önrészt, 
mert akkor nekünk nem kellene mástól kérni. Hozzájárul-e az önkormányzat ehhez? 
Luka Zoltán képviselő: 300 ezret erre már kaptatok. Az idei évi egyesületi támogatással 
mindenképpen számoljatok el. Ha megkapjátok az önrészhez a támogatást, akkor arról is, 
legalább negyed évente számoljatok el az önkormányzat felé. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: szeretném kérni, hogy legyen egy olyan műszaki terv, 
amiben benne van a vakondháló is, illetve milyen műszaki tartalom lenne 3 millió forint 
esetén, vállalja-e így a kivitelező cég. 
Luka Zoltán képviselő: tisztázzuk. A pályafelújítás önrésze 4,3 millió Ft, a nem ingatlan 
tárgyi eszköz beruházás, felújítás (sporteszköz, pályatartozék) önrésze 331 ezer Ft. 
Pajor Károly képviselő: lehet, hogy más cég olcsóbban is megcsinálná a felújítást, vagy 
lehetne több céget megkeresni. 
Kiss Attila képviselő: persze, hogy meg tudná csinálni olcsóbban, csak nem biztos, hogy 
biztosítana hozzá tao-s pénzt! Nagyon nehéz találni cégeket, ennek is örülni kéne. Több céget 
is megkerestem, és tudna is adni, de egyszerűen nem adnak, mert nem akarnak adni, vagy, 
mert nem érdekli őket a dolog. 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: még mindig úgy érzem, hogy nincs eléggé 
megalapozva és előkészítve a döntés. Nagy összegről van szó. Kellene a három, megfelelő 
műszaki tartalmú árajánlat. 
Ambrus Gellért képviselő: működési támogatásra nem lehetne odaadni a pénzt? 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: muszáj megalapozni, hogy a közpénzt mire adjuk oda. 
El kell döntenünk, hogy kifizetjük-e az önrészt, vagy nem. Viszont a kivitelezéshez csak úgy 
járulunk hozzá, mint tulajdonos, ha megfelelő műszaki tartalommal újítják a pályát. Ha nem, 
akkor nem utaljuk át az összeget. 
Pajor Károly képviselő: akkor fogunk majd kényszerhelyzetbe kerülni. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: kérjetek még két hasonló műszaki tartalmú árajánlatot, 
így megvan a három, ami alá tudja majd támasztani a döntésünket, ez így lesz korrekt. Benne 
lesz az is, hogy látni szeretnénk a műszaki tartalmat és műszaki ellenőrt is. Mennyi önerőt 
szánunk erre a pályázatra? 
Kiss Attila képviselő: azt kell eldönteni, hogy nekünk mennyit ér egy új pálya. 
Alasztics Ervin képviselő: szavazzunk meg egy keretösszeget, amiért egy jó pályát kapunk, 
4,3 millió forintot javasolok 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: szerintem képezzünk kvázi céltartalékot pályafelújításra, 
és majd meglátjuk a műszaki tartalmat. Pénzmozgás addig nincs, amíg el nem fogadjuk a 
műszaki tartalmat. 
Ambrus Gellért képviselő: szabjunk meg egy határidőt, hogy mikorra kérjük a műszaki 
tartalmat, de nyilván nem az utolsó pillanatban, amikor már elkezdenék a pályafelújítást. 
Horváth Emil: kell egy szándéknyilatkozat (támogatási nyilatkozat) az önkormányzat részéről, 
amiben vállalják, hogy megfelelő műszaki tartalommal (február 15-ig megadva) biztosítja a 
pályázat önerejét (4,3 millió forint). 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: zárjuk le a kérdést, próbáljuk meg összegezni az 
elhangzottakat. 
 
Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Sportegyesület támogatásáról 
Vámosszabadi Község képviselő-testülete kinyilvánítja a szándékát arra vonatkozóan, hogy a 
sportpálya felújítására 4,7 millió forint önrész (tárgyi eszköz beruházás, felújítás ingatlan és 
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nem ingatlan tekintetében) biztosításának lehetőségét előrevetíti a megnyert MLSZ pályázat 
alapján a Vámosszabadi Sportegyesület részére, amennyiben 2017. február 10-ig a megfelelő 
műszaki tartalmú tervet benyújtja a képviselő-testületnek. A pénzeszköz átadás csak abban az 
esetben realizálódik, ha a felújításra vonatkozó árajánlat műszaki tartalmát a képviselő-testület 
elfogadja az árajánlatok alapján, továbbá folyamatos, negyedévenként pénzügyi elszámolást kér 
az átadott pénzeszköz tekintetében. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 6 fő. A Képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő ellenszavazatával és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
235/2016. (XII. 12.) KT határozat 
Vámosszabadi Sportegyesület támogatásáról 
Vámosszabadi Község képviselő-testülete kinyilvánítja a szándékát arra vonatkozóan, hogy a 
sportpálya felújítására 4,7 millió forint önrész (tárgyi eszköz beruházás, felújítás ingatlan és 
nem ingatlan tekintetében) biztosításának lehetőségét előrevetíti a megnyert MLSZ pályázat 
alapján a Vámosszabadi Sportegyesület részére, amennyiben 2017. február 10-ig a megfelelő 
műszaki tartalmú tervet benyújtja a képviselő-testületnek. A pénzeszköz átadás csak abban az 
esetben realizálódik, ha a felújításra vonatkozó árajánlat műszaki tartalmát a képviselő-testület 
elfogadja az árajánlatok alapján, továbbá folyamatos, negyedévenként pénzügyi elszámolást kér 
az átadott pénzeszköz tekintetében. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7. napirendi pont: Döntés a képviselő-testület 2017. évi üléstervéről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el.    
 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület 2017. évi üléstervének jóváhagyásáról  

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre szóló 

üléstervét elfogadja. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

ÜLÉSTERVE 

a 

2017. ÉVRE 

 

Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 
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a) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről, a két ülés között 

történtekről  

b) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

 

Az ülés ideje Tervezett napirendek, 

Napirendi pontok előadói 

2017. január 19. 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését előkészítő 

döntések meghozatala, a költségvetés tárgyalása első 

olvasatban Előadó: polgármester 

 2. Döntés a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, 

rendeletalkotás Előadó: polgármester 

 3. A civil szervezetek és egyesületek által kért 2017. évre 

vonatkozó önkormányzati támogatási igények megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

 4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. február 16. 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését előkészítő 

döntések meghozatala, a költségvetés tárgyalása második 

olvasatban Előadó: polgármester 

 2. A Vörösmarty M. Ált. Iskola 2017. évi költségvetési 

javaslatának tárgyalása Előadó: polgármester 

 3. A Védőnői szolgálat 2017. évi költségvetési javaslatának 

tárgyalása Előadó: polgármester 

 4.  Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása 

 5. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. március 9. 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának 

elfogadása, a költségvetési rendelet megalkotása Előadó: 

polgármester 

 2.  Győrújfalui Közös Önkormányzati hivatal Vámosszabadi 

Kirendeltség 2017. évi költségvetésének tárgyalása, 

elfogadása Előadó: jegyző  

 3. Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása Előadó: polgármester 

 4. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről Előadó: jegyző 
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 5. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. április 6. 1 Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, 

rendeletalkotás Előadó: polgármester 

 2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 

megalkotása Előadó: polgármester 

 3. Az Önkormányzatnál végzett 2016. évi belső ellenőrzési 

jelentés megtárgyalása Előadó: jegyző 

 4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 

értékelése a 2016. évről Előadó: jegyző 

 5. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. május 11. 1. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 

Előadó: polgármester 

 2. Döntés igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. június 15. 1. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. szeptember 14. 1. Tájékoztató a 2017. első félévben engedélyezett központi 

pótelőirányzatokról, a 2017. évi költségvetési rendelet 

módosítása Előadó: polgármester 

 2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. első félévi 

gazdálkodásáról Előadó: polgármester 

 3. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás Előadó: polgármester 

 4. Az október 23-i ünnepség helyének és idejének 

meghatározása Előadó: polgármester 

 5. Döntés díszpolgári cím adományozásáról Előadó: 

polgármester 

 6. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. október 19. 1. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. november 16. 1. KÖZMEGHALLGATÁS  

 2. Rendőrségi beszámoló 2017. év közbiztonsági állapotáról 

Előadó: polgármester 
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 3. Beszámoló a környezet állapotáról Előadó: polgármester 

 4. A helyi adórendeletek felülvizsgálata Előadó: polgármester 

 5. Bursa Hungarica Ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: polgármester 

 6. A 2018. évi belső ellenőrzési téma jóváhagyása Előadó: 

jegyző 

 7. Döntést igénylő ügyek meghatározása Előadó: jegyző 

2017. december 14. 1. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről, 

rendeletalkotás Előadó: jegyző 

 2. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: polgármester 

 3. A 2018. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: jegyző 

 4. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 

Előadó: polgármester 

 5. Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati 

Hivatal Vámosszabadi Kirendeltségének 2017. évi 

működéséről Előadó: jegyző 

 6. Döntést igénylő kérdések megtárgyalása Előadó: 

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 tartózkodása nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
236/2016. (XII. 12.) KT határozat 
A Képviselő-testület 2017. évi üléstervének jóváhagyásáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre szóló üléstervét 
elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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ÜLÉSTERVE 

a 

2017. ÉVRE 

 

Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 

 

a) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről, a két ülés között 

történtekről  

b) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

 

Az ülés ideje Tervezett napirendek, 

Napirendi pontok előadói 

2017. január 19. 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését előkészítő 

döntések meghozatala, a költségvetés tárgyalása első 

olvasatban Előadó: polgármester 

 2. Döntés a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, 

rendeletalkotás Előadó: polgármester 

 3. A civil szervezetek és egyesületek által kért 2017. évre 

vonatkozó önkormányzati támogatási igények megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

 4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. február 16. 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését előkészítő 

döntések meghozatala, a költségvetés tárgyalása második 

olvasatban Előadó: polgármester 

 2. A Vörösmarty M. Ált. Iskola 2017. évi költségvetési 

javaslatának tárgyalása Előadó: polgármester 

 3. A Védőnői szolgálat 2017. évi költségvetési javaslatának 

tárgyalása Előadó: polgármester 

 4.  Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása 

 5. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. március 9. 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatának 

elfogadása, a költségvetési rendelet megalkotása Előadó: 

polgármester 

 2.  Győrújfalui Közös Önkormányzati hivatal Vámosszabadi 

Kirendeltség 2017. évi költségvetésének tárgyalása, 
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elfogadása Előadó: jegyző  

 3. Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása Előadó: polgármester 

 4. Beszámoló a helyi adóztatási tevékenységről Előadó: jegyző 

 5. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. április 6. 1 Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, 

rendeletalkotás Előadó: polgármester 

 2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 

megalkotása Előadó: polgármester 

 3. Az Önkormányzatnál végzett 2016. évi belső ellenőrzési 

jelentés megtárgyalása Előadó: jegyző 

 4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 

értékelése a 2016. évről Előadó: jegyző 

 5. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. május 11. 1. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 

Előadó: polgármester 

 2. Döntés igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. június 15. 1. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. szeptember 14. 1. Tájékoztató a 2017. első félévben engedélyezett központi 

pótelőirányzatokról, a 2017. évi költségvetési rendelet 

módosítása Előadó: polgármester 

 2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. első félévi 

gazdálkodásáról Előadó: polgármester 

 3. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás Előadó: polgármester 

 4. Az október 23-i ünnepség helyének és idejének 

meghatározása Előadó: polgármester 

 5. Döntés díszpolgári cím adományozásáról Előadó: 

polgármester 

 6. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 
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2017. október 19. 1. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása Előadó: polgármester 

2017. november 16. 1. KÖZMEGHALLGATÁS  

 2. Rendőrségi beszámoló 2017. év közbiztonsági állapotáról 

Előadó: polgármester 

 3. Beszámoló a környezet állapotáról Előadó: polgármester 

 4. A helyi adórendeletek felülvizsgálata Előadó: polgármester 

 5. Bursa Hungarica Ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: polgármester 

 6. A 2018. évi belső ellenőrzési téma jóváhagyása Előadó: 

jegyző 

 7. Döntést igénylő ügyek meghatározása Előadó: jegyző 

2017. december 14. 1. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről, 

rendeletalkotás Előadó: jegyző 

 2. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: polgármester 

 3. A 2018. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: jegyző 

 4. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 

Előadó: polgármester 

 5. Jegyzői beszámoló a Győrújfalui Közös Önkormányzati 

Hivatal Vámosszabadi Kirendeltségének 2017. évi 

működéséről Előadó: jegyző 

 6. Döntést igénylő kérdések megtárgyalása Előadó: 

polgármester 

 
 
 

8. napirendi pont: Döntés a 0266/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó 
pályázatról; 
 Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester:  Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 207/2016. (XI.24.) KT határozatában úgy döntött, hogy az Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában álló Vámosszabadi 0266/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására 
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vonatkozóan pályázatot ír ki. A tárgyi ingatlant nyilvános pályázat útján hasznosítja, a 
minimális bérleti díjat 60.000,- Ft-ban határozta meg. 
A pályázati szabályzat és a felhívás alapján a pályázatok benyújtási határideje 2016. december 5. 
volt, a pályázati felhívásban megjelölt, Vámosszabadi 0266/1 hrsz-ú ingatlan bérbevételére 1 
db pályázat érkezett. 
A pályázat bontása 2016. december 7. 10.00 órakor, a leadási határidőt követően megtörtént. 
Ahogy említettem a pályázati kiírásra mindösszesen 1 db pályázat érkezett, a megadott 
határidőn belül, egyedül Balázs Attila győrzámolyi lakos adta be pályázatát. A beérkezett 
pályázat a pályázati kiírás feltételeinek teljes egészében megfelelt. A pályázó az ingatlant 
megtekintette, annak állapotát megismerte, ajánlatát ezek ismeretében tette.  
A pályázat tárgyát képező Vámosszabadi 0266/1 hrsz-ú ingatlanra tett bérleti díj ajánlata 
60.000,- Ft, mely a pályázatban meghatározott minimális bérleti díj követelményének megfelel. 
A bérleti díj egyösszegű megfizetésére és a kötelezettségvállalásra irányuló nyilatkozatot a 
pályázat tartalmazza. 
Fentiek figyelembe vételével javaslom, hogy a Vámosszabadi 0266/1 hrsz-ú ingatlan Balázs 
Attila részére kerüljön bérbeadásra 2017. január 01-2019. december 31. napjáig évente 60.000,- 
Ft. bérleti díj ellenében. 
 
Határozati javaslat  
Vámosszabadi 0266/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
1) Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi 0266/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan a 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/2016. (XI.24.) KT. 
határozata alapján kiírt nyilvános pályázat nyertesének Balázs Attilát nyilvánítsa, és az ingatlant 
részére 2017. január 01-2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 60.000,- 
Ft/év bérleti díj ellenében adja bérbe.  
2) Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Lizákné 
Vajda Lívia polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti bérleti szerződést megkösse, és a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. december 31.  
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: 
 
237/2016. (XII. 12.) KT határozat 
Vámosszabadi 0266/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
1) Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi 0266/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan a 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/2016. (XI.24.) KT. 
határozata alapján kiírt nyilvános pályázat nyertesének Balázs Attilát nyilvánítsa, és az ingatlant 
részére 2017.január 01-2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 60.000,- 
Ft/év bérleti díj ellenében adja bérbe.  
2) Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Lizákné 
Vajda Lívia polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti bérleti szerződést megkösse, és a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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9. napirendi pont: Kókainé Németh Mária kérelmének megtárgyalása; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: Kókainé Németh Mária kérelmet nyújtott be arra 
vonatkozóan, hogy a Kökényszeg utcában a képviselő-testület által más korábban megismert 
területet megvásárolná. Ugyanarról a háromszög alakú területről van szó, amely értékesítését a 
testület az ősszel elutasított. Most a szomszédos ingatlan új tulajdonosa fordult hozzánk. Azért 
szeretné megvásárolni a szóban forgó területet, mert a telekbővítéssel kedvezőbb építési 
szabályozás alá esne a terület. A vételárra vonatkozóan javaslatot nem tett. 
Alasztics Ervin alpolgármester: meg kell vizsgálni, hogy a leendő épület mennyit takar ki, 
azaz mennyire nyúlik be abba a háromszögnyi területbe. Biztonságos lenne-e ott a közlekedés? 
Luka Zoltán képviselő: nehéz így ezt eldönteni. Fel fogom venni a kapcsolatot az építésszel 
és javaslom, hogy együtt ott a helyszínen kérjünk tájékoztatást az építésztől. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: ez esetben javaslom, hogy ne hozzunk elhamarkodott 
döntést, inkább vizsgálódjunk a helyszínen, a határozathozatalt pedig halasszuk januárra.  
 
 
Határozati javaslat 
Határozathozatal elhalasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
1. Kókainé Németh Mária kérelméről a soron következő rendes képviselő-testületi ülésen 
dönt; 
2. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a kérelmezőt. 
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: 
 
238/2016. (XII. 12.) KT határozat 
Határozathozatal elhalasztásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
1. Kókainé Németh Mária kérelméről a soron következő rendes képviselő-testületi ülésen 
dönt; 
2. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa a kérelmezőt. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
 

11.napirendi pont:  Egyéb döntést igénylő ügyek; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: egyetlen kérdésben kell dönteni. Csala Attila ügyfél 
kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, hogy Vámosszabadi 373/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében az 
300.000,- Ft erejéig jelzálog törléséhez járuljunk hozzá. A befizetésekből megállapítottuk, hogy 
a kölcsön visszafizetése megtörtént. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 
A Vámosszabadi 373/2 hrsz-ú ingatlant terhelő 300.000,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjog 
törléséről: 
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Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 
Vámosszabadi 373/2 hrsz-ú ingatlant terhelő 300.000,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjogot a 
Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala törölje. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: a 2016. december 31. 
 
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: 
 
239/2016. (XII. 12.) KT határozat 
A Vámosszabadi 373/2 hrsz-ú ingatlant terhelő 300.000,- Ft erejéig bejegyzett 
jelzálogjog törléséről: 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 
Vámosszabadi 373/2 hrsz-ú ingatlant terhelő 300.000,- Ft erejéig bejegyzett jelzálogjogot a 
Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala törölje. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: a 2016. december 31. 
 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt Lizákné Vajda Lívia a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 23:03 órakor bezárta. 
 

kmf. 

 

 

 

Lizákné Vajda Lívia            Kató Mária 
polgármester       jegyző 

 
 

A jegyzőkönyv hitelességét igazolom:   
 
 
 

    Kiss Attila  
     képviselő 


