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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   

Tájékoztatás a 2015. május 21-i testületi ülés döntéseiről illetve az elmúlt időszak történéseiről 

Május 21-én Hivatalunkban látogatást tett Dr. Végh Zsuzsanna BÁH főigazgató. Tájékoztatást adott a 
menekültügyi helyzetről, ami alapján a Vámosszabadi tábor kapacitásának a jelenlegi 216-ról 300 főre való 
bővítése szükséges. Kértük a befogadó állomás buszjáratainak sűrítését, több férőhelyes busz használatát, 
információs táblákat és tájékoztatókat.  A Szabadi utca felújításáról azt az előzetes információt kaptuk, hogy a 
munkálatok megkezdésének tervezett határideje 2015. augusztus, befejezése pedig 2015. október.  

Az április 23-án Hordós Tamás képviselő lemondása okán megüresedett képviselői helyre a következő legtöbb 
szavazatot kapott Tóth Géza lépett, aki a május 21-i testületi ülésen letette a képviselői esküt és munkába állt. 

A Széchenyi utcai játszótér játékainak visszatelepítése megtörtént. A jó idő beálltával egészségre ártalmatlan 
gombaölő szerrel lepermetezzük, és kb. két hét száradás után azokat társadalmi munkával újrafestjük, illetve a 
kerítést újraépítjük. A további biztonságos működés érdekében pedig – előírás szerint – akkreditáltatjuk egy 
erre szakosodott céggel. 

Az iparterületi csatornarendszerrel és utakkal kapcsolatban az árajánlatok gyűjtése és műszaki megoldások 
előkészítése, vizsgálata folyamatos. Önkormányzatunk továbbra is elkötelezett az iparterület fejlesztése iránt, a 

2015. évben 10 millió forint került elkülönítésre erre a célra. Reményeink szerint hamarosan egy minden ott 
működő vállalkozás számára elfogadható megoldás születik majd.  

A Győr keleti elkerülő 813. sz. út megvalósítása a tervek szerint legkésőbb 2020-ra elkészül. A Vámosszabadit 
érintő szakasz településrendezési fázisban van, az Ergényi ltp. és Vámosszabadi között elhaladva csatlakozik 
majd a 14. sz. főútra.  Mindkét kereszteződésnél körforgalom lesz kialakítva. Az útépítéssel érintett területek 
földtulajdonosai a Faluház hirdetőtábláján olvashatják a Kormányhivatal hirdetményét a termőföld más célú 
használatáról. 

Egy új pályázati kiírás lehetőséget ad 75% támogatottság mellett belterületi utak, járdák felújítására. Pályázat 
beadását tervezzük a Kossuth utca első szakaszának, valamint a Szabadi utca járdájának felújítására.  

A 14-es út melletti Boldogasszony kegyhely újjáépítése biztosítói ügyintézés alatt van, a dombormű elkészülése 
után kezdődhetnek a munkálatok. Az idei költségvetésben 300 ezer Ft került elkülönítésre szakrális helyek 
felújítására, melyből az út másik oldalán található Erzsébet kereszt valamint emlékkő felújítására kerülhet sor. 
A beérkezett árajánlatok alapján, a költségvetési kereten felül várhatóan további forrás lesz szükséges. 
Felmerült a lakossági gyűjtés lehetősége is, az ilyen összefogásnak hagyománya van településünkön. 

A szúnyoggyérítés megoldására légi és földi gyérítést is tervezünk. A Magyar Turizmus Zrt. az idei évben két 
alkalommal 50%-ban támogatja a légi szúnyogirtást, ennek pontos költségéről és időpontjairól később kapunk 

tájékoztatást. Ezen felül további földi gyérítések lesznek szükségesek, a szúnyog-mentes nyári esték érdekében. 

A Vámosszabadi Falunapon -2015. június 6-án szombaton- színes programokkal, kiállításokkal és sportolási 
lehetőségekkel várjuk községünk lakóit és a látogatókat.  Köszönjük a szervezők munkáját, a felajánlásokat és 
tombolatárgyakat!   

Egyéb hírek és információk 

A képviselői fogadóóra következő időpontja 2015. május 28-án 17 órától, a Faluház emeleti tárgyalótermében. 
Ingyenes jogi tanácsadás minden hónapban a Faluházban, következő időpont: május 28. csütörtök, 14-16 óra. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fűnyírási és egyéb hangos kerti munkálatokat lehetőség szerint úgy 
időzítsék, hogy a szombat délutánok (18 órától) valamint a vasár- és ünnepnapok mindenki számára csendben, 

pihenéssel telhessenek. 


