Vámosszabadi Hírmondó
A „Vámosszabadi MiÚjság?!” melléklete
2016. január
Tájékoztatás a 2016. január 21-i testületi ülés ülésfontosabb témáiról, illetve az elmúlt időszak főbb
történéseiről.
Változás a képviselő-testületben: Miután lemondás miatt egy képviselői mandátum megüresedett, a törvényi
rendelkezés értelmében a Helyi Választási Bizottság jelenlétében Kiss Attila képviselői esküt tett, így a testület teljes
létszámmal működik tovább.
Költségvetés: A testület tárgyalta a 2016. évi költségvetés első tervezetét. A költségvetés tervezet főösszege 174
millió Ft, a szabad pénzeszköz tartalék a tavalyi 37 millió Ft-ról 58 millió Ft-ra növekedett. Ez az összeg még változik,
a tervezett beruházások és egyéb költségek pontosítása miatt. A költségvetés a márciusi testületi ülésen lesz
végleges. A tervezett költségeken kívül ezzel az összeggel gazdálkodhat az önkormányzat az év során akár pályázati
önrész, akár rendkívüli kiadás kapcsán.
A civil szervezetek igényeinek megtárgyalását elhalasztotta a testület, egyes esetekben további információk
begyűjtését tartotta indokoltnak.
A kiemelt fejlesztési területekhez kapcsolódó egyes, lejárt határidejű feladatokat is megtárgyalta a testület.
- Iparterület: Megérkezett a Kormányhivatal állásfoglalása az útépítési együttműködésre vonatkozóan. Ez alapján az
útépítés hozzájárulás költségének kidolgozása elkezdődött. A műszaki paraméterek egyeztetése alapján a kivitelezés
költségeinek ismeretében, az aktualizált tervek birtokában megkezdődik az egyeztetés a tulajdonosokkal.
- Gazdasági-kereskedelmi célú telkek: az ilyen telkek felmérése folyamatban van, hogy a későbbiekben rendelkezésre álljon egy teljes körű adatbázis az ilyen jellegű beruházások iránt érdeklődőknek.
- A nagyobb fogyasztású közvilágítási lámpatestek cseréje pályázat keretében megvalósult. A kevés fényerejű régi
lámpatesteket az önkormányzat szakaszosan lecserélteti a leszerelt, műszakilag alkalmas lámpákra. A Kossuth utca
lámpáinak cseréje tavasszal megtörténik.
- A testület úgy döntött, hogy a Szabadi utcai járdát külön helyrajzi számra veteti annak érdekében, hogy később
ilyen jellegű pályázaton vehessünk részt.
- A csapadékvíz elvezetés tervezésére vonatkozóan az árajánlatok begyűjtése folyamatban van.
A testület megtárgyalta a benyújtott településszintű növénytelepítési stratégiát, amelynek kapcsán úgy döntött,
hogy a beérkezett ajánlatok mellé újabb ajánlatot kér. Utána január 31-ig dönt a tervező kiválasztásáról, és ez
alapján az idei évben folytatja a növénytelepítést.
Sárás II. és a zártkertek településrészen március 1-től elkezdődik a zsákos szemétszállítás. A szemétszállító autó az
ingatlanok elé kihelyezett zsákokat elszállítja. Minden ingatlantulajdonos levélben, részletes információt kap erről a
szolgáltatásról.
Új pályázatokat írtak ki a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. A pályázatok az
önkormányzati fejlesztésekre kínálnak lehetőséget. Figyelemmel kísérjük a felhívásokat és a számunkra alkalmas
pályázati lehetőségeken benyújtjuk igényünket.
A Vackor Óvoda nyári leállása 2016.július 18-tól augusztus 19-ig tart, azaz a nyári zárva tartás előtti utolsó nevelési
nap 2016. július 15. (péntek), a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap 2016. augusztus 22. (hétfő).
Menekülttábor
A november eleji párizsi események kapcsán a győri és Győr környéki politikusokat levélben kerestük meg, kérve
támogatásukat a tábor bezárásához. Ezzel egyidejűleg a miniszterelnökhöz is levélben fordultunk, szintén kérve a
támogatását. A miniszterelnök a BÁH-on keresztül válaszolt, miszerint nincs tervben a tábor bezárása. Folyamatosan
napirenden tartjuk a kérdést, de nem érezzük a környékbeli politikusok kiállását a tábor bezárása mellett.
Kérjük a Lakosságot, hogy a Szabadi utca óvoda előtti útszakaszán ne parkoljanak, mert akadályozzák a
gépjárműforgalmat és balesetveszélyes! A Faluház előtt és az óvoda mellett is több parkoló van kialakítva, kérjük itt
parkoljanak autóikkal.
Jelen kiadvány célja a lakosság rendszeres és gyors tájékoztatása.
Az egyes témákról bővebben a Vámosszabadi MiÚjság?!következő számában, illetve a honlapon: www.vamosszabadi.hu
Kiadja: Vámosszabadi Község Önkormányzata, 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57., tel. 96/560-200

