
Megvalósítandó beruházások/felújítások 

Pályázatból: Kék                                      

Költségvetési forrásból:Szürke

Pályázat neve / KT határozat 

száma
Megvalósítási határidő

Pályázati 

összeg

Költségvetési 

forrás
Összesen

A beruházás állása (Terv, árajánlat, kivitelezők, műszaki 

tartalom, kivitelezési határidő, stb)

Szabadi utca önkormányzati tulajdonú részeinek 

járdafelújítása, a Kossuth utca teljes járdafelújítása, 

térköves járdák kialakítása

Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása 

(2016)

2017.12.31. 11 831 717Ft 3 943 906Ft 15 775 622Ft

1. Tervezői egyeztetés, anyagkimutatás alapján árajánlatkérés, lakossági fórum szervezése,   2. a Kossuth utca felújítási tervei illetve az árazatlan költségvetés elkészítve (2017.05.22.)  3. Kivitelezési megkezdése 2017.08.21.  4. A kivitelezés folyamatos ellenőrzés mellett folyik. Befejezés 2017. nov. 15.

Szabadi utca link Kossuth utca link

Temetőfelújítás (térköves utak + bejárati 

kerítéscsere), Kossuth utca rövidebb szakaszának 

felújítása

Adósságkonszolidációban nem 

részesült önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatása (2016)

2017.12.31 20 000 000Ft 296 091Ft 20 296 091Ft Kivietelezés folyamatban Szabadi temető link Vámosi temető link Kossuth utca link

Óvodába 6*12 méteres, műfüves multifunkciós pálya 

kialakítása
Ovi-foci 71/2017 2017. május 15 2 850 000Ft 2017.május 27.-én  a sportpálya ünnepélyes átadása megtörtént Ovi-foci pálya rajz

Vámosszabadi SE TAO-s pályafelújítási pályázathoz 

önrész biztosítása
235/2016. (XII.12) 2017.dec 31? 4 050 000Ft 4 050 000Ft

Kivitelező kiválasztva

Kivitelezés kezdődik: nincs információ
Sportpálya link

Faluház előtti tér felújítása 2017 évi ktgv. 2017.dec 31? 2 500 000Ft 2 500 000Ft Fakivágáshoz engedélyt megkaptuk. Faluház előtti tér link

146/2016. (VII.20.) 2016.szept 30 Óvoda előtti járda felújítása link

2017 évi ktgv.

2017.dec 31? Judit ABC  előtti terület link

Fő utca részleges terület felújtása 2017 évi ktgv. 2017 dec 31? 3 alap terváltozat elkészült Bolt-kocsma előtti terület link

Közvilágítás lámpacsere 2017 évi ktgv 2017.dec 31? 4 000 000Ft 4 000 000FtEngedélyezés megtörtént, ajánlatkérés megtörtént, megrendelés előkészítve, kivitelezés 2017-ben.Rét utcai közvilágítás lámpacsere link

Fenyő csemete telepítés ? ? ? ? Öszi telepítés

Az ipari terület infrastruktúra- és közútfejlesztése. A 

terület minden utcáját aszfaltos útburkolattal látnánk 

el, valamint a közvilágítás és a szennyvízrendszer 

bővítése is megoldódna.

TOP- 1.1.1-15 Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztésére kiírt 

pályázat
fizikai befejezésének  tervezett napja:  ????   záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. febr. 28.

88 547 451Ft 88 547 451FtEngedélyezés megtörtént, árajánlatok bekérése, közbeszerzés indítása Iparterület link

a Széchenyi utcai közösségi tér sportfejlesztését és 

vízi turisztikai fejlesztésére, valamint a Temető utcai 

horgásztó infrastrukturális fejlesztésére adtuk be 

pályázatunkat. A játszótér mellett modern, 

gumiburkolatú röplabdapálya épülne, futókör kerülne 

kialakításra és a Szavai csatornáról indulva kenus 

vízitúrákon ismerkedhetnének meg településünkkel. 

Itt és a horgásztó mellé is modern szaniterkonténer 

kerülhet. A pályázatot Vámosszabadi, Nagybajcs és 

Vének településekkel közösen adtuk be, a 

konzorciumvezető Vámosszabadi.

TOP 1.2.1-15 Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 

pályázat

? 41 999 160Ft 41 999 160FtTeljes összeg: 127.000.000,- Ft 9061 Vámosszabadi , hrsz. 221/109 (Projekt fő helyszíne) 9061 Vámosszabadi , hrsz. 180 9061 Vámosszabadi , hrsz. 221/108 9061 Vámosszabadi , hrsz. 0173 9063 Nagybajcs, hrsz. 111/1 9063 Nagybajcs, hrsz. 77/4 9062 Vének, Petőfi Sándor utca 3. hrsz. 74 9062 Vének, hrsz. 62/3 A közbeszerzővel az egyeztetés 2017.júniu 29.lesz Széchenyi út melletti közösségi tér link

1 db „A” típusú és 1 db „B” típusú kültéri sportpark 

létesítése

Nemzeti Szabadidős- Egészség 

Sportpark Program
? ? ? ?

Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez.... szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2017.11.30. ? 11.854.627 Ft 2.963.657 Ft Hiánypótlást kaptunk és teljesítettük. Továbbra is bírálat alatt.

7 000 000Ft
Óvoda előtti járdaszakasz felújítása

Térkép

Kivitelezés folyamatban, átadás 2017. nov. 15.




