Tájékoztató a képviselő-testület február 9-i üléséről
Első napirend során tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
December 18-án a polgármester az Arany János Iskola karácsonyi ünnepségén vett részt.
21-én bonyolították a Polgármesteri Hivatal műszaki főelőadójával a Gondozási Központ
személyszállítási feladataihoz szükséges autó vásárlását.
6-án Budapesten került megrendezésre a Mobilitási Hét záróünnepsége, melyen a polgármester
Hortai Tamás műszaki főelőadóval vett részt.
8-án a Dr. Lestyán Klára által működtetett Oltalom Otthon fennállásának 20. évfordulója
megünneplésén vett részt a polgármester.
12-én a cementgyár bontásával kapcsolatos megbeszélésre került sor az önkormányzati
bizottsággal és a LECSO képviselőivel együtt.
13-án a Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Kft. igazgatójával, valamint a Goodwill Kft.
igazgatójával tartott találkozón az önkormányzatunk által beadandó pályázatokat tekintették át,
a Polgármesteri Hivatalban.
19-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen került sor Kovácsné Bognár Beatrix képviselő
asszony eskütételére, majd a képviselő-testület módosította állandó bizottságai összetételét.
23-án a lábatlani temetőben elbúcsúztattuk és utolsó útjára kísértük Gubody Sándor képviselő
társunkat.
25-én karvai gazdák képviselőivel, az Ister Granum igazgatójával a Forest Papír Kft.
vendégházában tartottak megbeszélést, melynek témája a funkcionális élelmiszergyártás
mezőgazdasági alapanyag termelése.
26-án az Által Ér Szövetség és a Tatai TDM vezetőjét hívta meg konzultációra a polgármester
a tervezett pályázatok megvitatása kapcsán.
Február 1-2-án a Magyar Államkincstár a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzését
végezte a Hivatalban és az intézményben.
Második napirend során módosította a testület a 2015. évi költségvetést, melynek
eredményeként a főösszeg 835.201e Ft-ra emelkedett.
A 2016. évi költségvetés elfogadás mellett a testület meghatározta a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program keretében tervezett projekteket, és az előkészítéshez
szükséges keretösszegeket.
Jogszabályi változások miatt módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata, az intézmények alapító okiratai, továbbá felülvizsgálatra került a helyi
esélyegyenlőségi program.
A képviselő-testület pályázatot írt ki a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény intézményvezetői álláshelyére. A kiírás megtalálható a városi honlapon.
Nem csatlakozik az Önkormányzat a “Legszebb konyhakertek programhoz, melyet az Első
Magyar Kert Szövetkezet hirdetett meg.
A képviselők a következő ülésre halasztották a döntést a Cementgyári ltp-en tervezett
grundfoci pálya ügyében, mivel kérdésként merült fel a pálya bekerítése.
Végül a testület -kérelemre- az 505/1. hrsz-ú ingatlanon út kialakításáról döntött, mellyel
építeni tervezett családi ház megközelítése oldódik meg.
Az ülésről készült felvétel vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

