Tájékoztató a képviselő-testület július 2-i üléséről
Első napirend során tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
27-én a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Leader csoport Tokodon megtartott
közgyűlésén vett részt a polgármester.
28-án a lábatlani futók a város közigazgatási határain belül kísérték a Nemzeti Bor Maraton váltó
tagjait.
29-én volt a határideje a “Fogadj örökbe egy teret” meghirdetett önkormányzati pályázatnak, melyre
egyetlen pályázat sem érkezett.
Június 4-én Pedagógus Napi ünnepség keretében köszöntöttük településünk oktatási-nevelési és
kultúrális intézményeiben dolgozókat. Az ünnepségen a polgármester Radnai Péter Tivadarné részére
pedagógiai munkája elismeréseként a Köz Szolgálatáért elismerést adott át.
15-én a a polgármester a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás közgyűlésén
vett részt Tatabányán.
19-én az Arany János Iskola tanévzáróján a polgármester, a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért
alapítvány jóvoltából egy testvérpár részére laptopot adott át kiváló tanulmányi munkájuk
elismeréseként.
24-én a Megyei Kormányhivatalban rendezett egyeztető értekezleten volt a polgármester, amelynek
témája a 2014. évi gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkkel és bűnmegelőzési tevékenységgel volt
kapcsolatos.
Második napirend során módosításra került a 2015. évi költségvetési rendelet, mely 18.196e Ft-tal
emelkedett a felhalmozási célú támogatások változása miatt.
A testület megalkotta a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet. A közművelődési
feladatot a Gerenday Közösségi Ház látja el, ugyanakkor a testület a civil szervezetek munkáját és
együttműködését is elismeri.
Módosításra került az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, mivel az Arany János
Általános és Művészeti Iskola ingatlanának működtetésével kapcsolatos tevékenységeket a
dokumentumban szerepeltetni kell.
Beszámoló hangzott el az ÉDV Zrt. 2014. évi szolgáltatásáról. A településen tavaly 24 csőtörés
történt, összesen 182 e m3 vizet használt el a város. Elfogadsára került a viziközművek gördülő
fejlesztési terve, mely három időszakra bontva jelzi előre a tervezett fejlesztéseket.
A testület felhatalmazta a polgármestert az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülettel történő
együttműködési megállapodás aláírására a turizmus fejlesztése érdekében.
Önkormányzati döntés született, mely szerint a Gerenday Közösségi ház karbantartási, korszerűsítési
munkái és free wifi hálózat kilakítása érdekében pályázat kerül benyújtásra az Emberi Erőforrások
Minisztériumához.
Az Arany János Általános iskola működtetési feladatainak átvétele miatt a testület 9 fővel megemelte
az önkormányzat létszámkeretét, az átkerülő technikai dolgozók miatt.
A képviselők a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői álláshelyére írtak
ki pályázatot, a benyújtási határidő szeptember 30., mivel a jelenlegi vezető 5 éves vezetői megbízása
lejár.
Végül az óvodavezető kérésének megfelelően a képviselők a 2015/16-os tanévre vonatkozóan
megemelték a Zengő Óvoda nagycsoportjának csoportlétszámát, mely így 25 főről 30 főre, a
jogszabály által engedélyezett maximum létszámra emelkedett.

A képviselő-testület üléséről készült felvétel a www.labatlan.hu oldalon és a Városi televízióban
vágatlan formában megtekinthető.

