
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 21. napján tartott ülésére 
 
5. 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 2015. április 23-i testületi ülés óta az alábbi tárgyalásokról és eseményekről 
tájékoztatom a tisztel Képviselő-testületet: 
 
2015. Április 22-én az ARRABONA EGTC projektindító megbeszélést kezdeményezett, első 
körben Halászi, Dunakiliti, Dunasziget és Vámosszabadi polgármestereivel, a Magyar-Szlovák 
határon átnyúló kerékpáros infrastruktúrát érintő projektek előkészítése miatt. A 2014-2020 
közötti Európai Uniós pályázati ciklus határon átnyúló kerékpáros közlekedést elősegítő, 
valamint ehhez kapcsolódó turisztikai kezdeményezések előkészítésénél, a terveik között 
szerepel, Szigetköz-Csallóköz kétirányú összeköttetésének kialakítása (Vámosszabadi felől 
egyrészt, másrészt Szigetköz északi részénél történő átjárhatóság biztosítására).  
Április 23-án a Pannon Víz Zrt. éves közgyűlésén vettem részt.  
Április 28-án az AEGON Biztosító képviselőivel találkoztam. A cég későbbi, lakossági 
telefonos megkeresései miatt- melyek során az önkormányzatra is hivatkoznak- jeleztem 
kifogásaimat.       
Április 29-én, bemutatkozó látogatáson, Szombathelyen találkoztam a NAV főigazgatójával.  
Többször is egyeztettem és bejáráson voltam a Pannon Víz Zrt. munkatársaival a Horgásztó 
víz- és szennyvízbekötése, a Győri út szennyvízbekötése és az Ipari Terület kérdéseit illetően.  
Elkezdődött a Falunap programjának szervezése és egyeztetése. 
Közben, a 813-as úttal kapcsolatban folyamatosan egyeztettünk a tervező cégekkel.   
Május 11-én, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola zárszámadásáról és későbbi 
működtetéséről a tulajdonos települések polgármesteri egyeztetésén vettem részt. 
Május 13-án, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ győri tankerületi igazgatójánál 
informálódtunk a kisbajcsi iskola és a vámosszabadi tagiskola kérdéseit illetően. 
Május 14-én Véneken, a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége szervezésében 
munkaülésen vettem részt, amelynek témája a Duna menti turizmus fejlesztése volt. 
Május 15-én, társadalmi munkával, lakossági segítséggel, a Széchenyi utcai játszótér játékait 
raktuk vissza. 
Május 16-án az országos Te Szedd! program keretében, szemétszedő akciót hirdettünk 
községünkben.     
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen elfogadni. 
 
2015. május 16. 
 
Lizákné Vajda Lívia 
polgármester 


