Tájékoztató
a képviselő-testület december 16-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
29-én a polgármester részt vett a Lábatlani Polgárőrség évzáró ünnepségén.
30-án a hagyományos adventi rendezvények keretében kiállításnak, vásárnak és hangversenynek adott
helyet a Gerenday Közösségi Ház, ahol a polgármester meggyújtotta az első gyertyát az adventi koszorún.
December 2-án a polgármester az alakulóban lévő Vállalkozók Egyesülete vezetőivel találkozott, s az
önkormányzat és a vállalkozók közötti együttműködésről tárgyalt.
4-én a BM tájékoztatott, hogy “A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés”
megnevezésű, áprilisban benyújtott, térfigyelő rendszer továbbépítésére irányuló pályázatunk 1,4 m Ft
támogatást nyert, melyből három, nagyfelbontású kamerával ellátott térfigyelő ponttal bővűl a helyi
rendszer.
8-án a Cementgyár bontásával kapcsolatos megbeszélés volt a gyárban, melyen a polgármesteren kívül a
képviselőkből álló bizottság is részt vett.
Délután Nyergesújfalun ifjúságvédelmi kerekasztalt szerveztek, melynek keretében a droghelyzetről és a
megelőzés lehetőségeiről, teendőiről tárgyaltak a meghívottak.
10-én Tatabányán a Kormányhivatalban vettek részt kötelező oktatáson a képviselők.
E napon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium záróellenőrzést tartott a “Lábatlan Micimackó Óvoda energia
korszerűsítése” elnevezésű projekt kapcsán.
12-én ismételten katasztrófavédelmi felkészítésen vett részt a polgármester és az aljegyző egy esetleges
rendkívüli téli időjárási helyzetre készülve.

Ötödik alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet, így a főösszeg 892 m Ft-ra
emelkedett, melyet a működési célú támogatások okoztak.
Tárgyalt a testület a lábatlani temetők üzemeltetésére kiírt pályázatról. A képviselők döntése
szerint a Léthé Kft. üzemelteti 2019-ig a temetőket. A pontos sírhelydíjak alább olvashatóak.
Előkészítésre kerültek a 2015. évi költségvetés irányelvei. Adó vagy díjemelést a testület nem
tervez, legfőbb cél az intézményrendszer biztonságos működésének biztosítása.
Elfogadta a testület a fogorvosi sürgősségi ellátás biztosításáról szóló megállapodást. Az ellátást
Tatabánya Önkormányzata biztosítja a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon.
A 2015. évi munkaterv elfogadása után a képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatal
munkájáról szóló beszámolót, mely az ellátott ügytípusok szerint részletezi a feladatellátás
folyamatát és mennyiségi mutatóit.
Az önkormányzat elfogadta az Arborétum utca lakóinak kérelméről szóló tájékoztatót és az utca
szilárd burkolattal történő ellátásról a 2015. évi költségvetés tárgyalásakor hoz döntést.
Elfogadásra került az üzleten kívüli tevékenységekről szóló tájékoztató, melyet a helyi
kereskedők a Lábatlanon folyó vásárokkal, üzleten kívüli tevékenységekkel kapcsolatban
nyújtottak be.
Végül a testület támogatta az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételt, a
nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő felvételt, továbbá Felcsút csatlakozását a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

