
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. október 19. napján tartott ülésére 
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről  
 
 

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 az előző testületi ülés óta az alábbi az alábbi tárgyalásokról és eseményekről 

tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: 

 

Szeptember 23-án szombaton megrendezésre került a 6. Vámosszabadi Halfesztivál. Ezt 

megelőzően az eseményre késültünk és a szervezés zajlott. Köszönjük a szervezőknek és a segítőknek 

a közreműködést. 

Szeptember 28. rendkívüli testületi ülést tartottunk, ahol főállású alpolgármestert választott, 

Ambrus Gellért személyében a képviselő-testület és lemondott alpolgármesteri tisztségéről Alasztics 

Ervin. 

Október 3-án, Dr. Nagy István, államtitkár és országgyűlési képviselőnk lakossági tájékoztatása 

volt a Faluházban. 

Október 4-én településünk éves árvízvédelmi felülvizsgálata megtörtént a Vízügy és a 

Mosonmagyaróvári Vízitársulat közreműködésével. 

A Pacsirta lakópark lakosainak észrevételeit személyes találkozón egyeztette a lakókkal a 

Képviselő testület. Emellett több újságcikk is megjelent a témáról a helyi médiában.    

 Közben a Kossuth utcai járda és aszfaltburkolat felújítása folyamatban volt, a lakossági 

észrevételeket és egyéb kéréseket továbbítottuk a kivitelező felé. 

Elkezdődött a köztemetők térköves útjainak kialakítása és a kerítések kivitelezése. A munkálatok 

befejezése 2017. december 31. 

A „Gyuri tó” melleti veszélyes fűzfák kivágása megtörtént, illetve a templom melletti veszélyes 

fenyőfa is kivágásra került. 

A TOP ipari terület fejlesztését célzó pályázatunk, illetve a TOP turisztikai pályázatunk 

előkészületei, árkérései folyamatosan zajlanak.  

A KEOP napelemes pályázatunk éves fenntartási jelentését elküldtük, a napelemes rendszer jól 

funkcionál. 

A Pacsirta lakóparkban elhelyezésre került 11 db utcanévtábla, ezzel is könnyítve a tájékozódást. 

 A vízügy csatornakotrási munkálatai továbbra is folyamatban vannak. A szétterített iszapos 

partszakaszokon a nádvágás megtörtént. 

A Vámosszabadi Tagiskola és a Vackor Óvoda közös programokat szervez az idei tanévben, ezzel is 

erősítve az együttműködést, illetve segítve a leendő iskolásokat abban, hogy megismerjék a 

tagiskolát és ennek előnyeit.   

 

 

 A fenti fontosabb eseményekről  kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat 

szíveskedjen elfogadni. 

2017. október 19. 

 

Lizákné Vajda Lívia s.k. 

         polgármester 


