Tájékoztató a képviselő-testület 2011. május 24-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Április 27-én Duna - Vértes Köze taggyűlése volt. A Gerecse - Natur Park Egyesület meghívásának
eleget téve a polgármester részt vett megbeszélésükön.
Április 28-án a Nyugdíjas Köztisztviselők és Közalkalmazottak Egyesülete rendezvénye zajlott le. A
polgármester tárgyalt Mechler Zoltán úrral, a postakocsi épületének hasznosításával, valamint a
cementgyári bontással kapcsolatban, továbbá az EUMAPPÁK nevű pályázatíróval és projekt vezetővel
tartott egyeztető megbeszélést.
Április 29-én Varga Ferenc Csaba úrral került sor egyeztetésre a térfigyelő kamerák elhelyezése miatt. A
tervek szerint Lábatlanon összesen 5 térfigyelő kamerával ellenőrizzük a közterületeket.
Május 1-jei rendezvény a Gerenday Közösségi Ház kertjében megrendezésre került.
Május 2-án Kisgyőri Krisztián és zenész társai keresték fel a polgármestert és ismertették az Arany János
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában beindítandó néptánc- és népzene oktatással kapcsolatos
elképzeléseiket. A megbeszélésen jelen volt az iskola igazgatója is.
Május 3-án véradás volt a Gondozási Központban, 37 fő adott vért.
Május 5-én az Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási ülése volt. Ezt követően
a Tűzoltó Napi ünnepségen Nyergesújfalun Aranyosi József tűzoltónak önkormányzatunk 40.000.- Ft
nettó jutalmat adott át.
Varga Ferenc Csaba úr és kollégája, valamint Kiss Gábor aljegyző a helyszínen megtekintette a térfigyelő
kamerák elhelyezési pontjait.
Május 6-án Holcim díjátadó ünnepsége volt, a Lábatlani Sirályok Vizisport Egyesület 200 e Ft, a Vitéz
Sághy Antal Városi Könyvtár 200 e Ft, önkormányzatunk 500 e Ft pénzbeli támogatást nyert.
Május 11-én Optimális Kft. képviselőjével tárgyalt a polgármester, az önkormányzat intézményei
biztosításainak optimalizálásával kapcsolatban.
Május 13-án a helytörténeti kerekasztal tagjaival Bajna községben szervezett találkozó zajlott le.
A Borostyán Baráti Kör az önkormányzat által biztosított eszközökkel kisebb felújítást végett a Szent
István Parkban.
A Megyei Önkormányzat szervezésében az Árpád Hotelben, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja és a KEM Kormányhivatal által közösen tartandó tájékoztató értekezleten a polgármester vett
részt.
A jegyző asszony a népszámlálás területi végrehajtásával kapcsolatban jegyzői értekezleten vett részt, sor
került az egyéb aktuális jegyzői feladatok egyeztetésére is.

Május 19-én Kárpátia koncert volt a Gerenday Közösségi Házban, valamint május 20-án az Arany
Művészeti Gála került megrendezésre.
A második napirendi pont során Stolczenberger Tibor tűzoltó parancsnok beszámolója hangzott el a
Nyergesújfalui Tűzoltóság munkájáról. 2012. január 1-től az önkormányzati tűzoltóság állami
fenntartásba kerül.
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a 2011. évi költségvetés módosítását, melyre a támogatások, a
véglegesen átvett pénzeszközök és a pénzforgalom nélküli bevételek változása miatt került sor.
A testület beszámolót hallgatott meg a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról, melyet egy tartózkodással elfogadtak.
Ezt követően a város egészségügyi ellátásáról kaptak tájékoztatást a képviselők, mely vita nélkül
elfogadásra került. A tervezett gasztroenterológiai szakrendelés legkésőbb július 1-én megkezdi
működését.
A képviselő-testület pályázatot írt ki az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola december
27-én megüresedő intézményvezetői álláshelyére. A testület a beérkező pályázatokról október 30-ig dönt.
Az egyebek napirendi pont során a könyvtár és a polgármesteri hivatal alapító okiratának, valamint a
közbeszerzési tervnek módosítására került sor.
A “révátkelő” pályázatról szóló tájékoztatót a testület vita nélkül elfogadta. A teljes projekt
megvalósításának záró dátuma 2012. augusztus 30.

