NAPIREND ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS
A 2016. ÁPRILIS 13-I ÜLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL
 tapasztalhatták, hogy a belterületi utak kátyúmentesítését megkezdtük, ahogy szabad kapacitásaink
engedik, ezt természetesen folytatjuk.
 Befejeződött a temető melletti utca kialakítása, szélesítése, bízunk benne mindannyiunk
megelégedését szolgálja majd.
 A Hartyáni út melletti korábban már említett 442/1 hrsz-ú terület kapcsán megkezdtük az egyeztetést
a tulajdonosokkal.
 A Katasztrófavédelem szúrópróba jellegű ellenőrzést tartott 2016.05.11. napján, a település
csapadékvízelvezető-árkait illetően. Az áterszek, hordalékfogók állapotát megfelelőnek,
karbantartottnak értékelte.
 elkészült a Bem utcában és a Bertinkén a Gát utcában a „sebesség lassító” / fekvőrendőr. A
közlekedési táblákat ezzel kapcsolatban megrendeltük, ami még nem érkezett meg.
 két db buszváró megrendelését eszközöltük, melyek közül az egyik a Botanikus kert felőli oldalon a
kert mellett kerül felállításra, a másik a Lilás bolt előtt.
 Az április 9-ei szemétszüretről megérkezett az A.S.A összesítése, mely szerint konténerekben az idén
7,7 tonna hulladékot gyűjtöttünk. Ebből 6 tonna hulladékot az akciót támogatva a korábban
egyeztetett extra kedvezményes 6000 Ft/tonna + áfa áron, a fölötte levő 1,7 tonna mennyiséget pedig
a listaárból adott további 20%-os kedvezményes áron, azaz 20 888,-/tonna + áfa áron számlázzák a
részünkre.
 Május 9-én Botanikus kerttel egyeztetés közös rendezvényekről, a buszmegálló kihelyezéséről stb.
 A fűkaszák karbantartását elvégeztük továbbá önjáró fűnyírót vásároltunk 99.000.-Ft-ért.
Folyamatosan végezzük a közterületeink kaszálását; akik jelzik Önkormányzatunk felé, hogy a
gyommentesítésben segítségre van szükségük, a korábbi évhez hasonlóan igyekszünk segíteni.
 2016. május 26-án a menetrendekkel kapcsolatos egyeztetésre kaptunk meghívót Vácra, melyen a
lakosság érdekeit, kéréseit tolmácsolva veszünk majd részt.
RENDEZVÉNYEKRŐL
Sikeresen lezajlott a Vácrátót HSE szervezésében a Karate-kupa; résztvevők száma 300 fő.
Május 7-én, mint arról már a honlapon beszámoltunk a templomban megrendezett Jótékonysági
hangversenyen az Önök jóvoltából 339.100.-Ft adomány gyűlt össze, azóta az alapítványi számlára
ezzel kapcsolatban még kapunk adományokat. Köszönjük. Előreláthatólag a játszótér átadására
június-július kerül sor.
Május 8. A Hagyományőrző és Faluvédő Egyesülettel közösen megszervezett MAJÁLIS-ra is sokan
kíváncsiak voltak, és ellátogattak, az idő kedvezett nekünk.
LEENDŐ Rendezvények
Május 22. vasárnap - Búcsú
Június 5. vasárnap – Hősök napja alkalmából megemlékezés és koszorúzás (helyszín: I-II.
világháborús emlékmű
Június 11. – II. Vácrátóti Sportnap

