Tájékoztató a képviselő-testület május 26-i üléséről
Első napirend során tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Május 4-én történt a Holcim Emlékház alapkő letétele.
5-én kötelező katasztrófavédelmi felkészítés zajlott a Gerenday Közösségi Házban.
12-én a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás soron következő ülésén vett részt a
polgármester Tatabányán.
A Holcim emlékház építésének munkaterület átadása megtörtént, ezzel az építési munkák
megkezdődtek.
Dr. Lukácsy Andrást 85. születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében köszöntöttük, aki
szívélyesen fogadta a gratulációt.
Következő napirend során beszámoló került előterjesztésre az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásáról, melyet a testület elfogadott.
Ugyancsak elfogadásra került a polgárőrség 2014 évi munkájáról szóló beszámolója, az elvégzett
feladatokról Bárdos Zoltán tájékoztatta a testületet.
A polgármester megköszönte a Vitéz Sághy Antal Könyvtár és Közművelődési Intézmény, a
Gondozási Központ, a Zengő Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak munkáját az intézmények beszámolója
alapján. Mindhárom intézmény a megszokott magas színvonalon látja el feladatait.
Beszámoló hangzott el a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Egyebek mellett
jelentős változás, hogy a Támogató szolgálat kilenc személyes kisbuszát egy sokkal fiatalabbra
cserélték. A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról a polgármester szintén
elismeréssel szólt.
A képviselő-testület döntött arról, hogy 2015. szeptember 1-től az Arany János Általános és
Művészeti Iskola működtetését átveszi. A működtetés az ingatlanban a közneveléshez szükséges
tárgyi és személyi feltételek biztosítását jelenti. Az intézmény fenntartását a jogszabály alapján
továbbra is a KLIK végzi.
A testület megvitatta és elfogadta a 2013-18. közötti helyi környezetvédelmi program eddig
megvalósult feladatainak összegzését.
A pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők a Dózsa Gy. út 6. és a Milleneumi Park közötti
járdaszakasz felújítása érdekében. A benyújtási határidő június 9.
Ezt követően meghatározásra kerültek a településrendezési terv módosítása esetén szükséges
egyeztetés szabályai, melynek rögzítése jogszabály alapján kötelező.
Végül a képviselők támogatták Esztergom csatlakozását a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
A képviselő-testület üléséről készült felvétel a www.labatlan.hu oldalon és a Városi televízióban
vágatlan formában megtekinthető.

