
Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. október 20. napján tartott ülésére 
 
5. napirendi pont: A Gazdasági Bizottság beszámolója a 2015.október 1.-én megtartott 
üléséről, javaslat a megtárgyalt feladatok végrehajtásáról 
 
Vámosszabadi Önkormányzat Gazdasági-, Településfejlesztési- és Turisztikai Bizottsága ezen 
ülésen megtárgyalta a település közeljövőben szóba jöhető fejlesztési területeit, kijelölte a 
fontosabbnak ítélt feladatokat és ezekhez felelősöket és határidőket jelölt ki. A teljes táblázat az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
A közeljövő fontosabb feladatai, az azokhoz rendelt felelősök és határidők: 
 

 Iparterületi útépítés előkészítése: 
- Útépítési együttműködés  és egyéb lehetőségek megvizsgálása a tulajdonosok 
bevonására. Felelős: Domjánné Dr. Fehérvári Diána aljegyző 
- Úttervek átterveztetése, engedélyeztetése, kapcsolatfelvétel a 
telektulajdonosokkal 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester, Luka Zoltán képviselő 

 

 Vállalkozói térkép készítése a meglévő gazdasági-, és a kijelölt gazdaságfejlesztési 
területekről 

Felelős: Ambrus Gellért képviselő 
 

 A Pacsirta lakókert területén (ex- Szitásdomb lakópark) 2015 évben nagyarányú 
építkezések kezdődtek. Tárgyalások megkezdése Győrrel (pl. tömegközlekedés)  

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

 A horgásztó melletti önkormányzati terület rekultiválása és feltöltése a Szabadi utca 
felújítása során kitermelt földdel. 

Felelős: Luka Zoltán képviselő 
 

 A Széchenyi úti játszótér melletti önkormányzati területek lehetséges funkcióinak az 
összegyűjtése. 

Felelős: Ambrus Gellért képviselő 
 

 A Plébánia épületéből más célú hasznosítás miatt a Falumúzeumnak ki kell költöznie, így 
a Falumúzeum jövőbeni helyét meg kell találni. (Muzsay ház?) 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

 

 A 813.-as számú, Győr, Keleti elkerülő III. ütemének az engedélyezési eljárása 
folyamatban, a legújabb információk szerint 2017 év végén átadják a forgalomnak. Az 
elkerülő mellett gazdasági terület kialakításának a lehetőségét megvizsgálni.  

Felelős: Ambrus Gellért képviselő 
 



 A Határátkelő épületének az akadálymentesítésére 2015 elején kiírták a közbeszerzést. 
Követni a fejleményeket, illetve az épületen található világító VÁMOSSZABADI 
feliratokat a település számára megszerezni. 

Felelős: Luka Zoltán képviselő  
 

 A Szabadi út felújítása 2015 szeptemberében elkezdődött. Az út melletti járda külön 
helyrajzi számon való megosztását és átvételét önkormányzati kezelésbe 
kezdeményezni kell a Közút ZRt. felé, így a későbbiekben indulhatunk felújítási 
pályázatokon.   

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

 A 1302-es út melletti kerékpárút építési engedélyének a meghosszabbítatása 

folyamatban, ám a 813-as, Keleti elkerülő építése miatt a tervek átdolgoztatása is 

szükséges. A lehetséges közös kivitelezésbe megpróbálni Győrt is bevonni. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

 Kerékpáros térképek illetve táblák elhelyezése a település bevezető utjaira (1301-es és 
1302-es). 

Felelős: Tóth Géza képviselő 
 

 A Település csapadékvíz-elvezető rendszerének a megterveztetése, hogy akár már egy 
jövő tavasszal kiírásra kerülő pályázaton sikeresen indulhassunk. 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
 

 A közvilágítás korszerűsítési pályázat lezárult, a leszerelt 36 Wattos lámpák 
felszereltetése a Kossuth utcába, és a 14-es út bekötőútjaira (Füzes-, Sziget-, Rét út 
eleje) 

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester, Luka Zoltán képviselő 
 

 Eredetileg az Adósságkonszolidációs pályázatra kidolgozott temető-felújítási tervek 
további finomítása 

Felelős: Pajor Károly képviselő 
 

 Településszintű növénytelepítési stratégia kidolgoztatása 
Felelős: Pajor Károly képviselő 
 

 
 
Vámosszabadi, 2015.október 15     Luka Zoltán 
        Gazdasági Bizottság elnöke 
 
 
 


