Tájékoztató
a képviselő-testület április 30-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
28-án a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál gyermekvédelmi tanácskozáson vett
részt a polgármester.
4-én a Közútkezelő Kft. Esztergomi Üzemmérnökségének vezetőjével tárgyalt a polgármester. A
megbeszélés célja a kezelésükben lévő utak kátyúzása, a 10-es sz. főút beszakadása, a 10-es út és a
Dózsa Gy. út kereszteződésének biztonságosabbá tétele, a Zalka M. ltp-en lévő gödör kijavítása.
9-én a polgármester és Boda Csaba a Forest Papír Kft. vezetőjével, Bodrogai Ferenccel folytattak
megbeszélést a folyamatban lévő beruházásuk állásáról valamint Lábatlan Város Közösségi Céljaiért
Alapítvány támogatásáról.
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság állapotfelmérő bejárást tartott a volt Művelődési Házban.
10-én a Magyar Limes Szövetség megalakulását segítő konferencián vett részt Tatabányán.
12-én Ausztriába, Stoobba látogatott a polgármester, az alpolgármester és Schrenk Péter
iskolaigazgató a Kerámia Iskolába, majd ezt követően Rechnitzben a polgármesterrel és volt
polgármesterrel beszélték meg a testvérvárosi kapcsolat 10. évfordulójának rechnitzi ünnepségét.
17-én Veszprémben az Országos Népegészségügyi Intézet jogászával, dr. Németh Csillával tárgyalt
a polgármester és a jegyző asszony és a hivatal egészségügyekkel foglalkozó ügyintézője a labor
ügyében.
22-én a Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a szakhatóságokkal közös megbeszélés
zajlott a Gerenday Házban.
Második napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta a Rendőrség 2012. évi beszámolóját,
elmondható, hogy a statisztikai adatok alapján a bűnelkövetések száma csökkent Lábatlanon.
A testület vita nélkül egyetértett a belső ellenőrzésről szóló beszámolóval, majd elfogadta a 2012.
évi gazdálkodásról szóló beszámolót is.
Módosításra került a 2013. évi költségvetési rendelet, mivel a támogatások összege 8.000e Ft-tal
nőtt.
A képviselők - törvényi kötelezettségüknek eleget téve - elfogadták a 2014. évi költségvetési
koncepciót, az elfogadási kötelezettség időközben a jogszabály módosítása miatt megszűnt.
Ezt követően civil szervezetek számoltak el a részükre juttatott önkormányzati támogatással,
Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 2,5m Ft, az Egyetértés SE 2m Ft, a Polgárőrség 500e
Ft támogatást kapott és használt fel a település közösségi céljaira.
Ugyancsak jogszabályi változás miatt megújításra került a Roma Kisebbségi Önkormányzat és a
települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodás, mely a közös munka részleteit
fekteti le.
Az önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a Magyar Limes Szövetséghez, mely turisztikai
szempontból számos lehetőséget nyújt a tagoknak.
Végül elfogadásra került a Gondozási Központ szakmai programja.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

