Tájékoztató a Képviselő-testület június 28-i üléséről
Június 3-án a Pedagógus Nap alkalmából köszöntöttük városunk oktatási-nevelési intézményeinek
dolgozóit. A rendezvényt a Gerenday Közösségi Házban tartottuk. Átadásra került Gubody Sándor
posztumusz Lábatlanért Emlékplakett kitüntetése.
7-én a polgármester Tatabányára ment a Megyei Önkormányzatnál szervezett Sacra Velo
kerékpárúttal kapcsolatos megbeszélésre. A cél egy olyan határon átnyúló kerékpáros zarándokút
hálózat létrehozása a Duna és mellékfolyói mentén, amely ötvözi a vallási és kerékpáros turizmus
elemeit.
9-én délelőtt a polgármester a Goodwill Kft. képviselőivel tartott megbeszélést az energetikai
pályázatokkal kapcsolatosan.
11-én került megrendezésre a lábatlani pincegazdák által szervezett Nyitott Pincék, ahol díjnyertes
boraikkal várták az érdeklődőket. Az esemény a frissen elkészült kanberki út ünnepélyes átadásával
kezdődött.
14-én délelőtt a Polgármesterek a Falukért Egyesület Tarjánban megtartott megbeszélésén vett részt,
ahol a térség országgyűlési képviselőivel vitatták meg az önkormányzatok aktuális helyzetét.
17-én a polgármester a Holcim Mikrotérség Alapítvány díjkiosztó ünnepségén vett részt, melyen
három önkormányzat és harminchét civil szervezet összesen 50 millió forint támogatásban részesült.
Önkormányzatunk intézményei és a városi alapítvány összesen 7.490 EFt-ot kapott. Az alapítvány
célkitűzéseinek
megfelelően
köznevelési, közoktatási
célok elősegítésére,
kulturális
örökségvédelemre, az épített környezet átalakítására és védelmére, sporttal kapcsolatos
tevékenységekre, illetve önszerveződő közösségek támogatására lehetett pályázni.
25-én a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület rendezvénnyel ünnepelte a Nemzetközi Duna Napot.

A képviselő-testület az Északdunántúli Vízmű Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az
Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját tárgyalta. Mindhárom beszámoló
teljes terjedelemben megtalálható a város elektronikus felületein. (facebook/LabatlaNEWS)
Ezt követően módosításra került a 2016. évi költségvetés, mivel átvezetésre kerültek a
képviselő-testület által hozott döntések pénzügyi hatásai.
A képviselő-testület tárgyalt a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletről, melyben
az alapvető együttélési normák kerülnek rögzítésre. A testület szeptemberben dönt a
szabályokról, addig a lakossági véleményeket a város elektronikus felületein várjuk, ahol a
tervezet is megtekinthető.
Módosításra került a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet, mely szerint minden
év tanévkezdésig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
tanszercsomagot kapnak.
Változott a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet a törvényi
szabályozásnak megfelelően, mivel létrehozásra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Központ. A törvény előírása szerint a közszolgáltatási
szerződés is módosításra került.
Az Önkormányzat 100e Ft-tal támogatta Tóth Vanessza lábatlani tanulót, a dublini kick-box
világbajnokságon való részvétele érdekében.
A KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kérelme alapján a testület döntött az
alapítói jogok átruházásáról, a hatékonyabb működés érdekében.
Végül a képviselők 500e Ft-tal támogatták a Református Egyházközséget, a templom
felújításának finanszírozása érdekében.

A képviselő-testület ülése vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon, a
facebook LábatlaNEWS csoportjában és a városi tv-ben.

