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Vámosszabadi Község Önkormányzat 
Jegyzőkönyv 

Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-tesületének 
2018. január 11-én (csütörtök) 17.30 órára hirdetett  

rendes üléséről 
 

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

A teljes testületi ülés időben:17:30-től 18:57-ig tart. 
 

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

Lizákné Vajda Lívia  polgármester   
Ambrus Gellért  alpolgármester 
Alasztics Ervin   képviselő 
Luka Zoltán            képviselő 
Pajor Károly   képviselő   
Tóth Géza    képviselő 
mindösszesen: 6 fő 
 

Állandó meghívottként, tanácskozási joggal: 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző, jegyzőkönyvvezető 
Bognár Mónika köztisztviselő 
Lakosság részéről 1 fő érdeklődő. 
Igazoltan távol: Kiss Attila képviselő 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitotta és a jegyzőkönyv hitelesítésére az SZMSZ szerint Pajor 
Károly képviselőt kijelölte.  
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: köszöntöm a tisztelt érdeklődőket, a képviselő-testület 
tagjait.  
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a kiküldött napirendi pontokhoz egy módosítást 
szeretnék kérni. 10. napirendi pontként hozzuk be a Szabadi utca közvilágításának 
korszerűsítését. Aki egyetért ezzel a napirendi pont módosítással, kézfeltartással jelezze.  
 
 
Határozati javaslat: 
A napirendi pontok meghatározása:  
1.Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; 
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Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
3. Döntés a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, rendeletalkotás;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését előkészítő döntések meghozatala,  
a költségvetés tárgyalása első olvasatban;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
5. Beszámoló a folyamatban lévő önkormányzati projektek aktuális állásáról;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
6. Döntés a Vackor Óvoda nyári leállásának időpontjáról;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
7. Döntés a Vámosszabadi Sportegyesület kérelméről;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
8. Döntés a 0281/3 és a 015/5 hrsz-ú szántók haszonbérleti pályázatairól;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
9. Döntés a ZP-1-2017 kódszámú pályázat ügyében;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Döntés a Szabadi utca közvilágításának korszerűsítéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodása nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2018. (I.11.) 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. Döntés a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, rendeletalkotás;  
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző  
4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését előkészítő döntések meghozatala,  
a költségvetés tárgyalása első olvasatban;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
5. Beszámoló a folyamatban lévő önkormányzati projektek aktuális állásáról;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
6. Döntés a Vackor Óvoda nyári leállásának időpontjáról;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
7. Döntés a Vámosszabadi Sportegyesület kérelméről;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
8. Döntés a 0281/3 és a 015/5 hrsz-ú szántók haszonbérleti pályázatairól;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester  
9. Döntés a ZP-1-2017 kódszámú pályázat ügyében;  
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
10. Döntés a Szabadi utca közvilágításának korszerűsítéséről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről; 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
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Lizákné Vajda Lívia polgármester: a beszámolómat megkaptátok az előterjesztésben, amit 
szeretnék még kiegészíteni két dologgal. A fák pótlása részben megtörtént, a cserjéket pedig 
tavasszal fogják pótolni a Vámosi körúton.  
Az adósság konszolidációban nem részesült települések támogatására vonatkozóan megkaptuk 
az állásfoglalást a Belügyminisztériumtól, két esetben módosítható még a pályázat és áttudjuk 
csoportosítani még a rendelkezésre álló maradék összeget.  
Ambrus Gellért alpolgármester: az iparterületes pályázatnál a halasztás miatt valószínűleg 
februárban lesz egy rendkívüli testületi ülés, ahol dönteni kell a közbeszerzés eredményéről. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: aki egyetért a beszámolómmal, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Határozati javaslat 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között 
történtekről szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban részt vevők 
száma 6 fő. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
2/2018. (I.11.) 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: nem kaptam még meg a lejárt idejű határozatokról a 

listát és a jegyzőkönyv is egy kicsit csúszik, úgyhogy arról tudok beszélni, amit az előző 

testületi ülésen megszavaztunk. Egy részéről már beszámoltam az első napirendi pontban.  

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: pár szó a választásokról: 6 képviselőjelölt adta le 

az ajánlásokat, 2 polgármester jelöltünk van, a szavazólapok hitelesítése és véglegesítése január 

24-én fog megtörténni. 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: aki elfogadja a beszámolómat, kérem, kézfeltartással 
jelezze. 
 

Határozati javaslat 

polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két testületi ülés 

közötti lejárt idejű 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 6 fő. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
3/2018. (I.11.) KT határozat 
polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a két testületi ülés 

közötti lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Döntés a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, rendeletalkotás; 
Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a köztisztviselők illetménykiegészítését a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is, az előterjesztésben leírtaknak megfelelően szeretném elfogadtatni. Aki 
elfogadja az illetménykiegészítésről a rendelettervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő. A Képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata képviselő – testületének 1/2018. (I. 12.) 
önkormányzati rendelete a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásról 
 (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
4. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését előkészítő döntések 

meghozatala, a költségvetés tárgyalása első olvasatban; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: az előterjesztésben felkerült a költségvetési koncepció és 
a normatíva számítása. Az előző évet még nem tudtuk lezárni, de az első olvasat úgyis arról 
szól, hogy milyen beruházásokat szeretne megvalósítani a képviselő-testület, milyen 
költségekkel számoljunk. A normatíva nem nagyon változott, amit kiemelnék, az a szociális 
feladatok támogatása, az idei évben ez közel 5 millió forinttal csökkent, de persze volt, amit 
megnöveltek. Várnám tőletek a javaslatokat, hogy mit szeretnétek megvalósítani az idei évben. 
Nekem is lenne pár javaslatom: pl. szivattyúcsere a sportpályánál, ami tavaly ősz óta esedékes 
(bruttó 500.000.- Ft). Az óvoda 3 foglalkoztató-termének a festésére különítsünk el bruttó 
300.000.- Ft-ot. A faluház előtti tér rekonstrukciójára kellene még tervezni bruttó 2,5 millió 
forintot. 
Luka Zoltán képviselő: ezt már megbeszéltük az előző ülésen, hogy ez a testület erről már 
nem fog dönteni. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: ezt csak mint javaslatot mondom, ezen még lehet 

változtatni. A faluháznak a különböző felújítási munkáira különítsünk még el bruttó 1 millió 

forintot. A külterületi utak felújítására pedig szintén bruttó 1 millió forintot tegyünk félre.  
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Ambrus Gellért alpolgármester: egy ágaprító is kellene, ez bruttó 600.000.- Ft lenne 
maximum.  
Tóth Géza képviselő: járdafelújításra tervezzünk be bruttó 2 millió forintot újra. 
Luka Zoltán képviselő: a tavalyi évből pedig maradt még bruttó 3,5 millió forint 
járdafelújításra. 
Ambrus Gellért alpolgármester: informatikai fejlesztésekre 1 millió forint kellene. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: kérem, hogy legközelebbre gondoljátok át akkor, hogy 
mit szeretnétek még, a most elhangzott javaslatokat a februári második olvasatra betesszük a 
tervezetbe. 
Aki elfogadja a 2018. évi költségvetési koncepció első olvasatát, kérem, kézfeltartással jelezze. 
 
Határozati javaslat: 
A 2018. évi költségvetés első olvasatáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja 
Vámosszabadi Község Önkormányzata és a Vámosszabadi Vackor Óvoda 2018. évi 
költségvetési tervezetét. 
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: 
 
4/2018. (I.11.) KT határozat 
A 2018. évi költségvetés első olvasatáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja 
Vámosszabadi Község Önkormányzata és a Vámosszabadi Vackor Óvoda  2018. évi 
költségvetési tervezetét. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
5. napirendi pont: Beszámoló a folyamatban lévő önkormányzati projektek aktuális 

állásáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: részben erről már beszéltünk. A közbeszerzés indult el 
az iparterületes TOP-os pályázatra vonatkozóan, ennek az eredményéről a tájékoztatót 
megkapjátok a következő testületi ülésen. A másik TOP-os pályázatnál kell március 31-ig 
leadni a fejlesztési terveket. A TAO-s pályázatnál meghosszabbították a szerződést, a 
sportegyesület beadta a kérelmét erre az évre is a támogatási összegről, ezt is be kell építeni az 
idei költségvetésbe. 
Luka Zoltán képviselő: a Kossuth utcában a kimaradt rész mikor lesz megcsinálva? 

Ambrus Gellért alpolgármester: elvileg arról volt szó, hogy akit ez érint, az jelezni fogja a 
Strabag felé és ők majd ezt rendezni fogják. 
Luka Zoltán képviselő: szerintem már ott végeztek mindennel, ez a mi felelősségünk is, a 
végtelenségig ezt nem lehet elhúzni. A másik kérdésem az lenne, hogy a hátul tárolt 
csatornadarabok meddig lesznek ott? 
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Ambrus Gellért alpolgármester: megnézzük, hogy fel lehet-e még őket használni, ha nem 
akkor eltesszük valahová. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: ha nincs egyéb kérdés, akkor, aki elfogadja a 
folyamatban lévő önkormányzati projektek aktuális állásáról szóló beszámolót, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Határozati javaslat: 
Önkormányzati projektek aktuális állásáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri 
beszámolót a folyamatban lévő önkormányzati projektek aktuális állásáról.  
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: 
 
5/2018. (I.11.) KT határozat 
Önkormányzati projektek aktuális állásáról  
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri 
beszámolót a folyamatban lévő önkormányzati projektek aktuális állásáról.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6. napirendi pont: Döntés a Vackor Óvoda nyári leállásának időpontjáról; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: az óvodavezetőtől megkaptuk, hogy nyáron milyen 

időszakban szeretnék szüneteltetni az óvoda működését, ezt az előterjesztésben olvashattátok. 

Elfogadhatónak találjátok-e ezt az időszakot? 

Luka Zoltán képviselő: úgy emlékszem, hogy az utóbbi években 4 hét volt a leállás, ezért a 
mostani öt hetet soknak tartom. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: megnéztem, a tavalyi évben is öt hét volt, de ettől 
függetlenül javasolhattok mást is. Az óvodavezető egyébként köszönettel vette a tavalyi 
jutalmakat, ezt szeretném még tolmácsolni felétek. 
Aki elfogadja az óvoda nyári leállási időszakát, kézfeltartással jelezze.  
 

Határozati javaslat: 

Óvoda nyári leállásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

fenntartásában lévő Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári zárva tartásának kezdő napja 2018. 

július 16. (hétfő), befejező napja 2018. augusztus 17. (péntek), azaz a nyári zárva tartás előtti 

utolsó nevelési nap 2018. július 13. (péntek), a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2018. 

augusztus 21. (kedd). 

Felelős: Vida Eszter óvodavezető 

Határidő: értelem szerint 
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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: 

 

6/2018. (I.11.) KT határozat 

Óvoda nyári leállásáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

fenntartásában lévő Vámosszabadi Vackor Óvoda nyári zárva tartásának kezdő napja 2018. 

július 16. (hétfő), befejező napja 2018. augusztus 17. (péntek), azaz a nyári zárva tartás előtti 

utolsó nevelési nap 2018. július 13. (péntek), a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2018. 

augusztus 21. (kedd). 

Felelős: Vida Eszter óvodavezető 

Határidő: értelem szerint 

 

7. napirendi pont: Döntés a Vámosszabadi Sportegyesület kérelméről; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: a sportegyesület kérelmét megkaptátok, gyakorlatilag az 

egyesület a TAO-s pályázatukhoz szükséges részt összeszedte és az önkormányzat által már 

tavaly vállalt önerőt szeretnék idén igénybe venni. Az építő cég kapacitásának és az időjárás 

függvényében március 31-ig megkezdődnének a sportpálya építésének munkálatai. A szivattyút 

is eddig érdemes lenne kicserélni. 

Luka Zoltán képviselő: a műszaki tartalom már megvan? Mert ezt korábban sem mutatták 
be. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a kérelmük van csak itt. 
Luka Zoltán képviselő: én úgy tudom, hogy az a pályázat már lejárt, és nincs 
meghosszabbítva, úgyhogy kellene arról egy papírt bemutatniuk, addig nem tudunk támogatást 
adni. 
Ambrus Gellért alpolgármester: kellene egy kibővített műszaki tartalom, a támogatás 
felhasználásáról egy ütemterv elszámolási határidőkkel, illetve az MLSZ határozata a 
hosszabbításról. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: rendben, bekérjük ezeket az információkat. Ha 
egyetértetek azzal, hogy a bekért információk alapján fogunk döntést hozni. 
 

8. napirendi pont: Döntés a ZP-1-2017 kódszámú pályázat ügyében; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: röviden ismerteti a pályázati kiírást. 

Azt javasolnám, hogy a fenti pályázati kiírásra ne nyújtsunk be pályázatot. Aki ezt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 

Határozati javaslat: 

a ZP-1-2017 kódszámú pályázatról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ZP-1-

2017 kódszámú pályázaton nem indul. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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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: 

 

7/2018. (I.11.) KT határozat 

a ZP-1-2017 kódszámú pályázatról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a ZP-1-

2017 kódszámú pályázaton nem indul. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

9. napirendi pont: Szabadi utca közvilágításának korszerűsítése. 

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

Lizákné Vajda Lívia polgármester: októberben megkaptuk erre az utcára is az árajánlatokat. 
A tervek már elkészültek a tavalyi évben a Rét utcaival együtt. A legjobb árajánlatot a Vill-Korr 
Hungária Kft. adta, ami nettó 2.688.251 Ft + áfa, azaz 3.414.080 Ft. A megvalósítás március 
31-ig kivitelezhető az előzetes tájékoztatás alapján, a vállalkozási szerződésben ugyanezt a 
határidőt fogjuk majd szerepeltetni. A költségvetésben ezt az összeget fel kell tüntetni. 
Luka Zoltán képviselő: szeretném kérni, hogy a kivitelezésnél figyeljünk arra oda, hogy egy 
magasságban legyenek a lámpatestek, mert a Rét utcában ez nem sikerült. A szerződésbe 
mindenképpen bele kellene foglalni. 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: aki elfogadja, hogy a Szabadi utcai régi lámatesteket új, 
LED lámpákra cseréltessük ki a legjobb árajánlatot adó Vill-Korr Hungária Kft.-vel, bruttó 
3.414.080 Ft összegben, március 31-i határidővel, kézfeltartással jelezze. 
 
Határozati javaslat: 
Szabadi utca közvilágításának korszerűsítéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1. a Szabadi utcai régi lámatesteket új, 14 wattos LED lámpákra cseréli ki.  
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre a Vill-Korr Hungária Kft.-vel, 

bruttó 3.414.080 Ft összegben a szerződést kösse meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. március 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: 
 
8/2018. (I.11.) KT határozat 
Szabadi utca közvilágításának korszerűsítéséről 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
1. a Szabadi utcai régi lámatesteket új, 14 wattos LED lámpákra cseréli ki.  
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre a Vill-Korr Hungária Kft.-vel, 
bruttó 3.414.080 Ft összegben a szerződést kösse meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. március 31. 
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10. napirendi pont: Döntés a 0281/3 és a 015/5 hrsz-ú szántók haszonbérleti 
pályázatairól; 
Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: a képviselő-testület Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bek. c) pontjai alapján zárt 
ülés tartását rendelhet el a pályázat elbírálásával kapcsolatban.  
Lizákné Vajda Lívia polgármester: akkor elkezdeném a 0281/3 hrsz-ú ingatlannal. Erre két 
pályázat érkezett. Illés Miklós pályázó 1.800 Ft/AK/év, azaz 75.924 Ft/év ajánlást tett a 
hirdetményben szereplő 1.600 Ft/AK/év helyett, és mint állattartó, illetve a szomszéd szántó 
földhasználati jogával rendelkező, előnyt élvez a 0281/3 hrsz. szántóra is. Őrsi Jenő pályázó 
ajánlásából nem derül ki az összeg, valószínűsíthető, hogy elfogadja a hirdetményben szereplő 
1.600 Ft-ot. Őrsi Jenő pályázó is minden feltételnek megfelel, de Illés Miklós pályázó állattartói 
minősége a földforgalmi törvény értelmében előnyt élvez. Jelen esetben Illés Miklós pályázót 
javasolom, vele kössük meg az 5 éves haszonbérleti szerződést. Aki ezt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Határozati javaslat: 
a Vámosszabadi 0281/3 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi 0281/3 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződését 5 éves időtartamra Illés 
Miklós 9061 Vámosszabadi, Gomba utca 1. sz. alatti lakos pályázóval köti meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. január 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: 
 
9/2018. (I.11.) KT határozat 
a Vámosszabadi 0281/3 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi 0281/3 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződését 5 éves időtartamra Illés 
Miklós 9061 Vámosszabadi, Gomba utca 1. sz. alatti lakos pályázóval köti meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
 
Lizákné Vajda Lívia polgármester: a 015/5 hrsz-ú szántó tekintetében szintén két pályázat 
érkezett. Illés Miklós pályázó 1.800 Ft/AK/év, azaz 18.864 Ft/év ajánlást tett, és mint 
állattenyésztő jogosult erre vonatkozóan a pozitív elbírálásra. Lukácsi Attila pályázó 1.600 
Ft/AK/év összeggel adta be a pályázatát, ő nem állattenyésztő, viszont a szomszédos 
területek művelését igazolni tudta. 
Luka Zoltán képviselő: ki van előrébb a rangsorban? A szomszéd vagy az állattartó? 
Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző: az állattartó. A földforgalmi törvényben egy külön 
rész foglalkozik ezzel, az állattartó megelőz mindenki mást.  
Lizákné Vajda Lívia polgármester: ha a földforgalmi törvény szigorú előírásait kell 
figyelembe venni, így Illés Miklós pályázóval kötünk szerződést. Aki ezt így elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Határozati javaslat: 
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a Vámosszabadi 015/5 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi 015/5 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződését 5 éves időtartamra Illés Miklós 
9061 Vámosszabadi, Gomba utca 1. sz. alatti lakos pályázóval köti meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. január 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: 
 
9/2018. (I.11.) KT határozat 
a Vámosszabadi 0281/3 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vámosszabadi 015/5 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződését 5 éves időtartamra Illés Miklós 
9061 Vámosszabadi, Gomba utca 1. sz. alatti lakos pályázóval köti meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
 

 
Tekintve, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt Lizákné Vajda Lívia a Képviselő-testület 
nyilvános ülését 18:53 órakor bezárta. 
 

kmf. 

 
 
 


