
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 22. napján tartott ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület

Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének 16§ (1) bekezdés a) pontja 
alapján a polgármester beszámol a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről.

Ennek alapján a 2014. december 16.-i testületi ülés óta az alábbi az alábbi tárgyalásokról és 
eseményekről tájékoztatom a Tisztel Képviselő-testületet:

2014. December 21. vasárnap 15:30 órától az adventi vasárnapi rendezvényünk utolsó 
eseményére került sor. A hagyományos templomi adventi koncert és az azt követő vendéglátás
a Plébánián sokunk örömére szolgált. Köszönetemet szeretném kifejezni a civil 
egyesületeknek és szervezeteknek, hogy az adventi vasárnapok szervezésében részt vettek.   
2014. december 19-én Budapesten, a Belügyminisztériumban aláírtam a biztonsági 
kamerarendszer bővítésének szerződését. A megnyert pályázat 4 újabb kamera kihelyezésének
költségét biztosítja községünkben. A határideje. 2015 dec.31.   
2014. December 22. Kisbajcs-Vének-Vámosszabadi hármas testületi ülésen vettünk részt 
Kisbajcson, ahol a közös tulajdonban levő 207/9 és 207/10 hrsz. kisbajcsi telek eladásának 
ügyében határoztunk. Az erről készült jegyzőkönyvet a Képviselőknek eljuttattam.
Eközben a Győrújfalu-Vámosszabadi Közös Hivatal szerződése és alapító okirat beadásra 
került a Magyar Államkincstárhoz. 
2015. december 31. E-mail-en megkaptuk a Kormányhivatal határozatát, melyben 
Győrújfalu-Győrladamér-Vámosszabadi községeket közös hivatal alakítására jelöli ki. A 
székhelytelepülés Győrújfalu. A határozat levélben megérkezett 2015. jan. 5. Ugyanezen a 
napon közleményt adtunk ki erről.
 2015. január 8. Polgármesteri egyeztető tárgyalás a közös hivatal ügyében. Győrújfalu és 
Vámosszabadi vett részt, jegyzőkönyvet elküldtem.
2015. január 12. Egyeztető tárgyalás a Kormányhivatalban, melyen Győrladamér és 
Vámosszabadi vett részt. A Kormányhivatal osztályvezetőinek és a Kormánymegbízott 
tájékoztatója. A Közös hivatal létszáma 14,85 fő, erről véglegesítést kaptunk erről jan. 15-én. 
A közös hivatal működése tekintetében meg kell egyeznünk, erre vonatkozóan nem tudtunk 
érdemi megbeszélést folytatni.
2015. január 16. További polgármesteri egyeztetésre hívtam meg Győrújfalu és Győrladamér 
polgármestereit és jegyzőit. Mindhárom polgármester részt vett, de közös megegyezés nem 
született.  A tárgyalások folytatódnak. 

Kérek a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen elfogadni.

2015. január 17.

Lizákné Vajda Lívia
polgármester


