
 
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott ülésére 
1. 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 2016. szeptember 12-i testületi ülés óta az alábbi az alábbi tárgyalásokról és 

eseményekről tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: 

 

Szeptember 13-án a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársaival folytattunk 

megbeszélést, a Sárás 2. településrészen a hulladékszállítás bevezetése utáni tapasztalatokról. A 

megbeszélés eredményeként, az ingatlantulajdonosok kérését méltányolva, önkormányzatunk 

hulladékrendeletének módosítását kezdeményeztük, melyet ezen a testületi ülésen tárgyalunk.  

14-én a helyi ingatlankínálatról és tapasztalatokról beszélgettünk az Openhouse ingatlan 

hálózat és a Solution Trade Kft. munkatársaival. 

 

A következő napok az V. Vámosszabadi Halfesztivál és az Európai Polgárok Első Testvérvárosi 

Találkozójának szervezési munkálataival teltek. Vámosgálfalva delegációja és képviselő testülete 

ellátogatott hozzánk és a több napos program keretében megismerte községünket és a környé-

künkön található látnivalókat is. A program csúcspontja, a szombaton megrendezett Vámosszabadi 

Halfesztivál az eddigi legnagyobb látogatószámmal büszkélkedhet. Ezúton is szeretném kifejezni 

köszönetemet mindenkinek, aki segítette a fesztivál sikeres megszervezését! 

  

A társadalmi egyeztetés alatt levő, vidékfejlesztési pályázatok költségkalkulációjához a 

külterületi utak felújítási munkálatairól egyeztettem.  

Szeptember 30-án a német ARD rádió riporterei látogattak el Vámosszabadiba. 

2016. október 2-án probléma nélkül lezajlott az országos népszavazás.  

Köszönjük a Helyi Választási Bizottság áldozatos munkáját! 

 

Október 3-án Kulacs Zoltán, Nagybajcs polgármestere bemutatkozó látogatásra érkezett. 

4-én a Győri Rendőrkapitányság járási közbiztonsági egyeztető fórumán voltam.    

5-én a Győri Többcélú Kistérségi Társulás elnökével tárgyaltam. 

Október 11-én az Informatikai Biztonsági Szabályzat készültségi állapotáról és az ASP 

rendszer bevezetésének kérdéseiről  egyeztettünk a megbízott szakértőnkkel. 

Október 12-én a Vízügy szakemberével Vámosszabadi árvíz- és belvízvédelmi felülvizsgálata 

megtörtént. 

13-án a Tér-Háló Kft. igazgatójával  a településrendezési terv módosítási eljárás állapotáról és 

és a többi aktualitásról tárgyaltunk.    

 

Kérek a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen elfogadni. 

2015. október 15. 

 

 

Lizákné Vajda Lívia s.k. 

     polgármester 


