Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. január 11. 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:
A 2017 december 14-én elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv, illetve Vámosszabadi
településkép védelmi rendelete a Lechner Tudásközpont felületére feltöltésre került.
December 17-én Vámosszabadi karácsonyvárás és Adventi Koncert programon vehettek részt az
érdeklődők és látogatók.
Az NYDOP-2.1.1/E-09-2009-0005 azonosító számú projekt zárásához kapcsolódóan újabb
hiánypótlási felhívás érkezett, melyet elküldtünk az államkincstár részére.
December 20-án, az ivóvíz és a szennyvízellátás biztosításával kapcsolatos megállapodásokat és
szerződések aláírásra kerültek az érintett települések és a Pannon-Víz Zrt. részéről.
A nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődési feladatairól helyszíni ellenőrzés volt az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából a községi könyvtár tevékenységéről.
Befejeződött a Rét utca közvilágításának korszerűsítése. Az utcaszakasz régi elavult lámpáit
cseréltük le modern, LED-es lámpatestekre.
December 21-től a hivatalban igazgatási szünet volt.
A köztemetőknél a kerítések kivitelezése befejeződött.
December 29-én közbeszerzés indult a Vámosszabadi ipari terület építési beruházásairól. A
dokumentumok a honlapon megtekinthetők, a meghívottaknak kiküldésre került. A közben érkezett
tisztázó kérdések miatt a beadási határidő január 16. helyett 2018. január 22.-re módosult.
A Digitális Jólét Program eszközbeszerzési pályázatára a pályázatunkat elküldtem.
A TOP ipari terület fejlesztését célzó pályázatunk 1. mérföldkövének szakmai beszámolóját
elküldtük, a pénzügyi elszámolásra ezt követően kerül sor. A támogatói szerződést módosításra került
a kivitelezéssel érintett két új hrsz. miatt
A TOP turisztikai pályázatunk esetében az 1. és 2. mérföldkő határideje módosításra került. Az új
határidő 2018. március 31. , illetve június 30. Előkészületei, árkérései folyamatban.
A KEOP-5.5.0/K/14-2014-0048 pályázat fenntartási jelentése január elején beadásra került.
Január 8-tól elkezdődött a Magyar Államkincstár tervezett ellenőrzése, mely a Vackor Óvoda
működését, valamint a 2016-ban igénybevett támogatások egy részét vizsgálja.
Január 8-án az időközi önkormányzati választásokra a jelöltek ajánlásaikat beadták. Ennek
megfelelően a választási dokumentumok továbbításra kerültek.
Január 8-tól elindult a házi segítségnyújtás településünkön. A kötelező önkormányzati feladat
ellátásához az új kolléga elkezdte munkáját.
A fenti fontosabb eseményekről kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat
szíveskedjen elfogadni.
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