Tájékoztató a képviselő-testület szeptember 15-i üléséről
Első napirend során tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
2015. július 2-án ülésezett utoljára a képviselő-testület. Ezen a napon került sor a Semmelweis nap
megtartására is Nyergesújfaluval közösen, melyen dr. Lencsés Éva háziorvosnak a polgármester adta
át a Polgármesteri Dícséret kitüntetést.
11-én a polgármester meghívást kapott a Nagycsaládosok Országos Egyesületének ünnepségére, ahol
az önkormányzatnak a családok életének segítése, könnyítése érdekében végzett munkája
elismeréseként a “Családbarát Önkormányzat 2015.” címet viselő oklevelet vehette át.
13-tól a polgármester szabadságát töltötte.
Augusztus 12-én a Cementgyárnál az északi oldal bontásával kapcsolatos megbeszélés volt, melyről
részletes tájékoztatót a testületi ülés 8./ napirendjének előterjesztése tartalmaz.
13-án építésfelügyeleti ellenőrzés volt az OZAG által építtetett “Cementgyári Emlékház és
Tudásközpont” megnevezésű beruházásnál. A hatóság a kivitelezési munkát és a dokumentumokat
rendben találta.
15-én testvérvárosunk meghívására delegáció utazott ki a rechnitzi Cséplő-búcsúra, ahol a részt
vevők megtekintették a régi cséplő- és mezőgazdasági gépek működését, a hagyományos kézi aratást
és régi kézműves mesterségek bemutatóját.
26-án az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatójára utazott a polgármester és a hivatal műszaki
főelőadója. A téma az új árvízvédelmi besorolás, kockázati és stratégiai elemzés, árvízi védekezés
volt.
27-én a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál rendezett járási esélyegyenlőség témájú
megbeszélésen vett részt a polgármester..
28-án a Megyei Értéktár Bizottság oklevéllel ismerte el a Karva-Maraton kerékpártúra szervezését
Lábatlan városában, az eseményt felvették a megyei értéktárba.
Szeptember 1-jén ismételten az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai fórumára ment a
polgármester. “A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eredményei, az intézkedések programja” c.
fórumon felkészülten szólt hozzá a témához, és írásban nyújtotta át a főigazgatónak írt levelezést,
amely településünk árvízvédelmének állami feladatait tartalmazza.
4-én a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola által szervezett konferencián vett részt. Az átalakuló
közigazgatás és az önkormányzatok feladatainak megváltozása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodás
átstrukturálódása tette szükségessé az új megközelítést és az ismeretek átadását. A konferencia címe:
Mi a sikeres településvezetés titka?
Következő napirend során sor került a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására, melynek
eredményeképp a főösszeg 6,6 mFt-tal emelkedett.
A testület átvezette a temetkezésről szóló helyi rendeleten a temetkezési szolgáltatók által fizetendő
díjat.
Elfogadásra került a 2016. évi belső ellenőrzési terv, melyben meghatározásra kerültek a jövő évi
ellenőrzés főbb területei.
A képviselő-testület döntött az Arany János iskola és a Zengő Óvoda energetikai korszerűsítése
kapcsán kiszabott bírság meg nem fizetéséről.
Lábatlan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, mely alapján várhatóan 30 fő
felsőoktatási tanulót támogatunk az ösztöndíjrendszeren belül.

Az önkormányzat döntött arról, hogy még a 2015-ös évben forrást biztosít a Vitéz Sághy Antal
Könyvtár épületének alap megerősítési munkálataihoz, melyet a statikai szakvélemény alapján
szükséges elvégezni.
Végül tájékoztató hangzott el a Holcim területek átadásával kapcsolatban, majd a testület az
intézményvezető kérelme alapján megvizsgálta az Arany János iskolában létesítendő műfüves pálya
létesítési elképzeléseit, de döntés nem született.
Az ülésről készült felvétel vágatlan formában megtekinthető a labatlan.hu oldalon.

