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Vámosszabadi Község Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága 2015. október.01-
én megtartott ülésén meghatározott településfejlesztési célokhoz a Képviselő-testület 
2015.október 20.-án tartott testületi ülésén 156/2015. (X. 20.) KT határozattal határidőket és 
felelősöket rendelt az alábbiak szerint (vastagon szedve a lejárt határidejű feladatok) 
 
1. Iparterületi útépítés előkészítése: 
- Útépítési együttműködés és egyéb jogi lehetőségek megvizsgálása a tulajdonosok bevonására. 
Felelős: Domjánné Dr. Fehérvári Diána aljegyző  
Határidő: 2015. november 30. 
- Úttervek átterveztetésének, engedélyeztetésnek megkezdése, kapcsolatfelvétel a 
telektulajdonosokkal 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester, Luka Zoltán képviselő 
Határidő: 2015. december 31. 
 
2. Vállalkozói térkép készítése a meglévő gazdasági-, és a kijelölt gazdaságfejlesztési 
területekről 
Felelős: Ambrus Gellért képviselő 
Határidő: 2015. december 31. 
 
3. A Pacsirta lakókert területén 2015 évben nagyarányú építkezések kezdődtek. 
Szitásdombot érintő hosszú távú együttműködéssel kapcsolatos tárgyalások megkezdése 
Győrrel (pl. tömegközlekedésről stb.)  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
4. A horgásztó melletti önkormányzati terület rekultiválása és feltöltése a Szabadi utca 
felújítása során kitermelt földdel. 
Felelős: Luka Zoltán képviselő 
Határidő: a jelen testületi ülés napját megelőzően befejeződött 
 
5. A Széchenyi úti játszótér melletti önkormányzati területek lehetséges funkcióinak az 
összegyűjtése. 
Felelős: Ambrus Gellért képviselő 
Határidő: 2016. március 31. 
 
6. A Plébánia épületéből más célú hasznosítás miatt a Falumúzeumnak ki kell költöznie, ezért a 
Falumúzeum jövőbeni helyének kijelölése  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
7. 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 meg kell vizsgálni.  
Felelős: Ambrus Gellért képviselő 
Határidő: 2016. március 31. 
 



8. A Határátkelő épületének az akadálymentesítésére 2015 elején kiírták a közbeszerzést. Követni 
a fejleményeket 
Felelős: Luka Zoltán képviselő  
Határidő. 2016. március 31. 
 
9. A Szabadi út felújítása 2015 szeptemberében elkezdődött. Az út melletti járda külön 
helyrajzi számon való megosztását és átvételét önkormányzati kezelésbe, tulajdonba 
vételének feltételeit, az azzal járó kötelezettségeket figyelembevételével kezdeményezi, 
annak érdekében, hogy a későbbiekben járda felújítási pályázatokon indulhasson az 
önkormányzat.   
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 
10. 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 
Határidő: 2016. március 31. 
 
11. Kerékpáros térképek illetve táblák elhelyezése a település bevezető utjaira (1301-es és 1302-es 
utakon). 
Felelős: Tóth Géza képviselő 
Határidő: 2016. március 31. 
 
12. A Település csapadékvíz-elvezető rendszerének a megterveztetése, tervező 
kiválasztása.  
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
13. 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 
Határidő: 2016. március 31. 
 
14. Eredetileg az Adósságkonszolidációs pályázatra kidolgozott temető-felújítási tervek további 
finomítása 
Felelős: Pajor Károly képviselő 
Határidő: 2016. március 31. 
 
15. Településszintű növénytelepítési stratégia kidolgoztatása 
Felelős: Pajor Károly képviselő 
Határidő: 2016. március 31. 
 
Felkérem a lejárt határidejű feladatok felelőseit, hogy számoljanak be a kijelölt célok 
érdekében mindeddig megtett lépéseikről. 

   
 
 

Vámosszabadi, 2016. január 18. 

 
 

         Luka Zoltán 
       Bizottsági elnök 
               s.k. 

 



 
 

 

 

 
 

  


