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Zárt ülésen hozott határozatok 
2014. év 

 
19/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
segélyezés 
 
20/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
jutalom megállapításáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete természetbeni juttatásként nettó 15.000,-
Ft jutalmat állapít meg Illés Miklós rendőr, Csala László, Lukácsi Ákos és Nagy Géza polgárőrök részére. 
2. A Képviselő-testület nettó 50.000,-Ft összegű jutalmat állapít meg Illés Miklós körzeti megbízott 
részére, mely a rendőr-nap alkalmával kerül átadásra. 
3. A Képviselő-testület a megállapított jutalom összegét a 2014. évi költségvetésébe betervezi. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetés előterjesztéséig, illetve a jutalom átadásáig 
 
21/2014. (I. 30.) önkormányzati határozat 
a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában kiszabott bírság összegének megtérítéséről 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Közbeszerzési 
Döntőbizottság D.544/10/2013. számú döntésében foglaltakat és úgy határozott, hogy a Vámosszabadi 
Község Önkormányzatára kiszabott 600.000,-Ft bírság megtérítését követeli a „Kerékpárutak határok 
nélkül – az építés 1. fázisa” tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolító INFOREX 3G Bt-től (9021 Győr, 
Benczúr u. 3.).  
2. A Képviselő-testület felhívja az 1. pontban nevesített bonyolító, INFOREX 3G Bt-t, hogy a 600.000,-Ft 
bírság összegét 2014. február 7. napjáig utalja az Önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402142-
00026272-00000007 számú bankszámlájára. 
3. A Képviselő-testület felkéri Réti Csaba polgármestert, hogy a határozatot az INFOREX 3G Bt-vel 
közölje. 
Felelős: Réti Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
38/2014. (II. 6.) önkormányzati határozat 
segélyezés 
 
55/2014. (III. 24.) önkormányzati határozat 
A napirendi pontok meghatározása 

1. Szociális ügyek (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester  
2. Önkormányzati vagyonnal való rendelkezés (zárt ülés); Előadó: Réti Csaba polgármester 

 
56/2014. (III. 24.) önkormányzati határozat 
segélyezés 
 
57/2014. (III. 24.) önkormányzati határozat 
segélyezés 
 
58/2014. (III. 24.) önkormányzati határozat 

a 02/6. hrsz-ú vízállásos terület értékesítése 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező 
Vámosszabadi, 02/6. hrsz-ú, kivett vízállás megjelölésű területet értékesíti. Az ingatlan kikiáltási ára 
571.500,-Ft, mely összeg alatt nem kerülhet sor az eladására. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan értékesítésével kapcsolatban az alábbi feltételeket határozza meg:  
- A vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül egy összegben köteles megfizetni, 
részletfizetésre nincs lehetőség. 
- A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.  
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- Az Önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár 
meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére az elállási jogot. Az Önkormányzat 5 évre 
visszavásárlási jogot köt ki, melynek ténye az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. 
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a területen a növényzet olyan irányú átalakítását, hogy 
azon pelyhes termésű nyárfa és egyéb allergén növény nem telepedhet meg. 
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal szemben nincs tartozása. 
- A pályázóknak 20.000,-Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetni, mely sikeres pályázat esetén a 
vételárba beleszámít, sikertelen pályázat esetén visszajár. 
- A Képviselő-testület a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indokolás 
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.  
- A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy egyik pályázóval se kössön szerződést, és ilyen módon 
minősítse a pályázatot eredménytelennek.  
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati felhívást készítse el és 
gondoskodjon annak közzétételéről. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2014. április 15. 
 
59/2014. (III. 24.) önkormányzati határozat 

a 230/16. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése 

1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező 
Vámosszabadi, 230/16. hrsz-ú, beépítetlen terület megjelölésű területet értékesíti. Az ingatlan kikiáltási ára 
5.080.000,-Ft, mely összeg alatt nem kerülhet sor az eladására. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan értékesítésével kapcsolatban az alábbi feltételeket határozza meg:  
- A vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül egy összegben köteles megfizetni, 
részletfizetésre nincs lehetőség. 
- A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.  
- Az Önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár 
meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére az elállási jogot. 
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a beépítésig a terület gondozását és az előtte, az 
utcafronton lévő önkormányzati közterület karbantartását.  
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal szemben nincs tartozása. 
- A pályázóknak 50.000,-Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetni, mely sikeres pályázat esetén a 
vételárba beleszámít, sikertelen pályázat esetén visszajár. 
- A Képviselő-testület a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indokolás 
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.  
- A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy egyik pályázóval se kössön szerződést, és ilyen módon 
minősítse a pályázatot eredménytelennek.  
3. A Képviselő-testület utasítja dr. Torma Viktória jegyzőt, hogy a pályázati felhívást készítse el és 
gondoskodjon annak közzétételéről. 
Felelős: dr. Torma Viktória jegyző 
Határidő: 2014. április 15. 

 

 

 

 


