Tájékoztató
a képviselő-testület június 24-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
30-án a polgármester az Arany J. Iskola által szervezett Művészeti Gálán és Kiállításon vett részt
a Gerenday Közösségi Házban, ahol a kézműves szakkör által készített alkotásokat lehet
megtekinteni.
Június 3-án Intézményfenntartó Társulási ülésre került sor, melynek témája a Kuckó
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
volt.
5-én Kistérségi Társulási ülésen vett részt a polgármester Esztergomban.
Délután a Gerenday Közösségi Házban Pedagógus Napi ünnepség keretében köszöntöttük a
városunk oktatási-nevelési és kulturális intézményeiben dolgozókat.
6-án a Holcim díj átadó ünnepségén a polgármester és a meghívott képviselők vettek részt.
7-én a Gerenday Kertben került megrendezésre a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. által szervezett
Építők Napja, melyre a polgármester is meghívást kapott.
7-8-án önkéntesek segítségével sor került a település részletes feltérképezésére, az eredmény az
openstreetmap.org címen tekinthető meg és szabadon felhasználható.
12-én a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának vezetője és 3
munkatársa komplex hatósági ellenőrzést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
18-án a polgármester és a jegyző a temetők állapota miatt megbeszélést folytatott az üzemeltető
KOMTEM Kft. vezetőjével.
19-én Bűnmegelőzési konzultációs fórumot szervezett az Esztergomi Rendőrkapitányság, melyre
a polgármester is meghívást kapott.
21-én Rally Túra versenyre kerül sor településünket érintően, lakott területen kívüli
szakaszokon, melyet a polgármester nyitott meg. Ezen a hétvégén további programok is
zajlottak: nyitott pincék, szabadtéri rendezvény, református gyülekezeti ünnepély.
Második napirendi pont során a testület elfogadta a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását.
A módosítást az államtól kapott pénzeszközök és a kötelező átvezetések okozták.
A települési szilárd hulladék-kezelési rendeletet is módosította a testület. A településen
keletkező, háztartásonként legfeljebb 0,5 m3 mennyiségű zöldhulladékot a jövőben -telefonos
bejelentést követően- elszállít a szolgáltató.
Harmadik napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta a temetkezésről szóló rendelet
módosítását, ami a temetők elfogadható fenntartásához szükséges többletköltséget biztosítja.
Sor került a vagyonrendelet módosítására is, mely a Hétforrás Kft. megszűnése miatt kialakult
helyzet indokolt. A testület elfogadta a Hétforrás Kft. megszűnéséhez, a vagyon rendezéséhez
szükséges döntéseket. Az új szolgáltató tájékoztatója alább olvasható.
Sor került a közelmúltban lezajlott utcanév-változásokból adódó változások intézményi alapító
okiratokon történő átvezetésére.
Végül a képviselő-testület döntött a megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás új
bérlőjéről.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

