
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. november 16. napján tartott ülésére 
4. 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: 

 

Október  24-én a Kossuth utcai járda- és útfelújítás beruházások helyszíni bejárása és a munka 

ellenőrzése a kivitelező Strabag Kft és  a műszaki ellenőr jelenlétében megtörtént. 

27-én egyszerűsített honosítási eljárás keretében állampolgári eskü- és fogadalomtétel történt 

önkormányzatunknál. 

A 165/2017 (IX.14.) határozat alapján, használati szerződés kötöttünk Kisbajcs Község 
Önkormányzatával a Kisbajcs Hrsz 207/11. közös tulajdonú területről. Kisbajcs Község 
Önkormányzata a kerékpárút kialakítása és fenntartása céljából az ingatlan 255 m2 területét 
használja 2042. november 1. napjáig. 

Köztemetőinkben a térköves közlekedési utak kiépítése befejeződött, az utcafronti kerítések 
kiépítése folyamatban van. 

November 2-án a Pacsirta lakópark úthálózatának tulajdonjogi átruházásával kapcsolatban volt 

egyeztető tárgyalás és helyszíni bejárás az Erste Ingatlan Zrt. képviselőivel. Önkormányzatunk 

jelenleg a terület közútkezelője. 

A „Gyuri- tó” iszapkotrása és partrendezése megtörtént. A későbbi füvesítés és egyéb közterületi 

munkák ezt követően tervezhetők a területen. 

November 9-én az adventi időszak programjainak egyeztetésére meghívtuk a helyi egyesületek és 

közösségek képviselőit. A megbeszélésen a december 17-én tartandó adventi karácsonyváró 

rendezvényről döntöttünk, melyet az egyesületek segítségével megvalósítunk. A rendezvényen 

adventi koncert, kézműves barkácsolás, vendéglátás és adventi vásár is várja a látogatókat. 

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

előkészületei, árkérései folytatódtak. Az ipari terület fejlesztését célzó pályázatunk esetében a 

mérföldkő módosítás, a műszaki tartalom módosítása, valamint a közbeszerzés és az „in-house” 

eljárásban tervezett beruházás is engedélyezésre és módosításra került.    

Nov. 10-én a Kossuth utca járda- és útfelújítás kivitelezésének műszaki átadása- átvétele 

elkezdődött. Az elmaradt munkák befejezése folyamatban van. 

November 11-én nemzetközi dalostalálkozó volt községünkben. ahol a helyi Vámosszabadi Dalkör 

és még másik 4 település kórusa vett részt. A sikeres program Vámosszabadi hírnevét öregbítette.  

A vízügy a Bácsai csatorna kotrási munkálatait befejezte.  

TOP turisztikai pályázatunk következő lépéseként a mai napon, a konzorciumi tagok a Széchenyi 

Programiroda közreműködésével a pályázat projekttervének pontosításáról, részletezéséről 

egyeztettünk.      

A májusban beadott belügyminisztériumi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázatunk támogatást nyert. 12.750.000 Ft támogatást kaptunk és 2.250.000 Ft 

önerő vállalásával a Duna utca önkormányzati tulajdoni szakasza, Valamint a Kökényszeg utca két 

bevezető szakaszának útburkolat felújítása valósulhat meg. 

 

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

szíveskedjen elfogadni. 

2017. november 16. 

Lizákné Vajda Lívia s.k. 

         polgármester 


