Tájékoztató
a képviselő-testület január 27-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
December 31-én megtörtént a temetők üzemeltetésének átadás-átvétele.
6-án 16 rászoruló család részére tüzelőanyag osztást végeztünk. Ezen a napon a Katasztrófavédelmi
Kirendeltség az Egészségház tűzvédelmi ellenőrzését végezte.
8-án értesítést kaptunk, hogy a városháza energetikai korszerűsítési pályázatához kapcsolódóan az önerő
finanszírozására benyújtott pályázatunk sikeres volt, tehát az önerő is pályázati támogatásból biztosított.
14-én a polgármester Visegrádon, az Eurovelo 6 elnevezésű, Duna-menti kerékpárút építése ügyében
szervezett megbeszélésen vett részt, melyen az érintett polgármesterek együttműködési megállapodást
hoztak létre. Elkészítettek egy közös szándéknyilatkozatot, melyben kérték a döntéshozókat a kerékpárút
mielőbbi megvalósítására, megépítésének elsőbbségére, s ezt a visegrádi országgyűlési képviselő által
eljuttatták a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Gazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség részére.
19-én a demens ellátás engedélyezéséről kaptunk értesítést a Gondozási Központban.
20-án a polgármester a közétkeztetés helyzetéről az igénybe vevő intézményvezetőkkel tartott
megbeszélést.
21-én a Gerenday Közösségi Házban megrendezésre került az első Mozgó Mozi, melynek minden
előadását jelentős létszámú érdeklődő nézte meg.
23-án a Polgármesterek a Falukért Egyesület soron következő ülésén, Bajon vett részt a polgármester.
27-én a Támogató Szolgálat 2015. évi finanszírozási szerződésének aláírására kerül sor a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalban.
Második napirendi pont során elfogadták a képviselők az Önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának módosítását. A jövőben a sportegyesület, polgárőrség és az alapítvány támogatásáról a
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság dönt.
Megvitatásra és elfogadásra került a 2015. évi költségvetési rendelet is. Egyebek mellett idén sor kerül az
utcai hulladékgyűjtő edények cseréjére, a Fuchs-patak egy szakaszának tisztítására, aprítógép vásárlására
a zöldhulladék csökkentése érdekében és az Egészségházban korlátlift kerül kialakításra a legfelső szint
akadálymentesítése céljából. A település a tervek szerint 752 m Ft-ból gazdálkodik.
A testület módosította a városi alapítvány alapító okiratát a kuratórium összetételének megváltozása és
egyes jogszabályi változások átvezetése miatt.
Egyhangú döntéssel elfogadták a képviselők a vagyonnyilatkozat kezelési szabályzatot, mely a képviselők
és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatával kapcsolatos kötelezettségeket rögzíti.
Végül a képviselő-testület engedélyezte a Gondozási Központ személyi állományának növelését egy 4 és
egy 6 órában foglalkoztatott munkavállalóval. A létszámot a februártól engedélyezett demens ellátás
érdekében emelte meg a testület.
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