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5. Infrastruktúra 8 Javasoljuk a zártkertek és Sárás 2 esetében a figyelembe vételnél a kiemelten határozószót kivenni.

A formátummal kapcsolatban javasoljuk a  tartalomjegyzék létrehozását, címsorok egységes stílusra hozását, 
alfejezetek sorszámozását  és a lábjegyzetben az oldalszámok használatát.

Az alábbiakat javasoljuk:
1.1 hibás tartalom ("határállomás" helyett "határátkelő") + túl sok a múlt a jelenhez képest, alapvetően 
átfogalmazásra javaslom, akár a honlapról átvehető a szöveg (bár abban sincs jelen)
1.3 Megközelíthetőség: "Vasútállomás" nincsen… (és kikötő sem), javaslom azt írni, ami van: autóút, kerékpár, busz
1.4 Elavult a lista, pl: Kertalji-tó = Horgásztó; Vámosi bányató = kisbajcsi tó ezt javasoljuk aktualizálni.
Ehhez Alasztics Ervin képviselő a nevezetességek jelenlegi listáját 04.19-ig megküldi.

Az "összességében csak kismértékben teljesültek + A célkitűzések közül több elmaradás tapasztalható" típusú 
megfogalmazás helyett pozitív sugallatú megfelelőit javasoljuk: pl. „A korábbi programban megfogalmazott 
célkitűzések következő elemei kerültek megvalósításra”

4. Folyamatban lévő 
beruházások 

"Az önkormányzatnál a következő beruházások (fejlesztések) vannak folyamatban" - mivel nincs konkrét dátum a 
dokumentumban, ezt pontosítani kell, hogy "2015 év elején". Támogatások összegét javasoljuk beleírni.

iparterület .tulajdonosai számára nem létkérdés az ingatlanok értékesítése.. "nem létkérdés"?? Ehelyett javasoljuk a 
következő megfogalmazás használatát: „nem elsődleges cél”
„Népszerűsíteni kell, illetve vonzóvá kell tenni a helyi ipari területet” mondatot javasoljuk kiegészíteni a gazdasági 
területekkel is.
Javasoljuk a következő mondat beszúrását: „Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten akár üzleti alapon is 
vállaljon szerepet a fejlesztésekben.”

Javasoljuk a „A település turisztikai arculatának fejlesztése.” mondat kiegészítését a „, ehhez egy irányadó turisztikai 
jelkép kiválasztása.” bővítéssel. 

Testvértelepülési kapcsolat kialakítása, újraélesztése (Nemesgomba). Javasoljuk további testvértelepülési 
kapcsolatok kialakítását.

Ezt a mondatot  törölni javasoljuk: "A felsorolt fejlesztési elképzelések részben megegyeznek az előző ciklus 
gazdasági programjában szereplő célokkal, mert ezek megvalósítása elmaradt"

Javasoljuk „A település közlekedési rendjének felülvizsgálatát tervbe kell venni.” elképzelést ismét belevenni

Javasoljuk „A megépülő 813-as számú Győr keleti elkerülő út várható hatásainak hatékony és gazdaságos 
kezelése.” elképzelést belevenni
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8 A „Célok” felsorolásban nincs alany, ezt kérjük módosítani.

10

10 temető létesítményeinek karbantartása --> temetők; többes számba javasoljuk írni

12

13-14

14

14

14

14

16

10. SWOT 16 Erősségek közül a „telefonnal való ellátottság, javuló vonalminőség” pont kivételét javasoljuk. 

11. Monitoring 17

6. Munkahelyteremtés 
feltételeinek elősegítése

7. A településfejlesztési politika 
célkitűzései

Településfejlesztési célok
"belterületi közút építése,felújítása ( Szabadi utca, Rét utca)," - nem javasoljuk a programba így, mert a település 
költségvetését nem befolyásolja (ez a megállapításunk állami utakra vonatkozik)

7. A településfejlesztési politika 
célkitűzései

9. Az egyes közszolgáltatások 
…

Az „Önkormányzati hivatallal kapcsolatos anyagi jellegű fejlesztési elképzelések” felsorolást javasoljuk áttenni „A 
lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása” fejezetbe

9. Az egyes közszolgáltatások 
…

Különösen a következő közterületekre kell koncentrálni részhez javasoljuk felvenni: Templom környéke 
megfogalmazást, ami tartalmazza az emlékparkot is, azt javasoljuk kivenni.

9. Az egyes közszolgáltatások 
… Gondoskodás...

"Az Önkormányzat, mint közoktatási intézmény fenntartó " + "tagiskola fenntartásával gondoskodik" - javítása 
szükséges: fenntartás szó helyett javasoljuk a karbantartás használatát.

9. Az egyes közszolgáltatások 
…

 „A vízrendezés és csapadékvíz elvezetése és kiépítése az egész belterületen megtörtént.”  mondatot 
javasoljuk kivenni

9. Az egyes közszolgáltatások 
… Csatorna...

 „A település belterületén törekedni kell a teljes csatornahálózat kiépítésére.” mondatot javasoljuk bevenni a teljesen 
ki van építve helyett.

9. Az egyes közszolgáltatások 
… Helyi közutak

Szükséges belterületi utak közé javasoljuk felvenni a Duna utcát és kiegészíteni a meghatározást a külterületi utakra 
is. Az önkormányzati utak fenntartására kell korlátozni a vállalást.

9. Az egyes közszolgáltatások 
…

"A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása": ez általában nem része a gazdasági 
programoknak, erről magasabb szintű jogszabály gondoskodik, Vámosszabadin pedig ez különösen kényes kérdés 
--> amellett hogy egyetértünk vele, elhagyását javasoljuk ebből a dokumentumból

Javasoljuk, hogy évente  ne csak beszámolás legyen a képviselő-testület felé, hanem a gazdasági program 
változásokkal, új a ciklusra szerzett ismeretekkel való aktualizálási lehetőség is. Természetesen a módosítás okának 
és dátumának megjelölésével.


