Tájékoztató a Képviselő-testület szeptember 27-i üléséről
Első napirend során a két ülés közötti eseményekről hangzott el beszámoló. Július 4-én
Semmelweis Napot tartottunk Nyergesújfaluval közösen a Gerenday Közösségi Házban,
melyen átadásra került a képviselő-testület által elfogadott Polgármesteri Dicséret dr.
Tárkányi Éva háziorvos részére. Július 6-án a polgármester és a képviselői bizottság a Holcim
terület-, és épületátadásról tárgyalt az OZAG GmbH. képviselőivel. 9-én volt a Mazsorett
Fesztivál.
15-én a Művésztelep kiállításának megnyitóján vett részt a polgármester a Gerenday
Közösségi Házban. 18-án a polgármester az árvízi védvonal bejárásán vett részt a
Katasztrófavédelem és a Vízügyi Igazgatóság képviselőivel. Augusztus 20-i állami ünnep
alkalmából tartott istentiszteleten és koszorúzáson az alpolgármester vett részt .
Szeptember 10-én a református templom toronyfelújítási munkáinak ünnepi istentiszteletén
az önkormányzatot ugyancsak az alpolgármester képviselte.
16-18-ig került megrendezésre a Városi Napok rendezvénysorozat. Az ünnepség megnyitóján
került átadásra a képviselő-testület által megítélt Polgármesteri Dicséret Ördögné Maros Edit
részére.
18-án 682 induló vett részt a Lábatlan-Karva Maratonon, kapacitáshiány miatt további 300
fő nevezését vissza kellett utasítani.
A Magyar Államkincstár képviselői a pályázati támogatással megvalósított játszótereket
(Cementgyári ltp., Piszkei ltp.) a helyszínen ellenőrizte, melynek során a dokumentumokat
és a fenntartott játszótereket rendben találta.
20-án a polgármester és Michelik Magdolna Nyergesújfalu polgármestere a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel folytatott megbeszélést a szennyvíztisztító projekt
megvalósításáról
21-én volt a KEOP pályázat szabálytalansági eljárásának negyedik tárgyalása, ahol
ítélethirdetésre került sor, az Önkormányzat nyerte meg első fokon a pert.
Következő napirend során a testület módosította a 2016. évi költségvetést, melynek
eredményeként a főösszeg 14 M Ft-tal emelkedett.
A testület megalkotta a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet, mely a labatlan.hu
oldalon és Facebook/LabatlaNews oldalon megtekinthető.
Január 1-től a képviselők megemelték az önkormányzati lakásbérleti díjakat, majd
elfogadásra került a jövő évi belső ellenőrzési terv.
Törvényi kötelezettség alapján felülvizsgálatra kerültek az egészségügyi alapellátások
körzetei, a testület megállapította, hogy a körzethatárok jól működnek.
Lábatlan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

A testület a Certus Plus Kft-t választotta ki a villamos energia közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Kiírásra került a Gondozási Központ intézményvezetői álláshelye, mivel a
jelenlegi vezetői megbízás öt évre szólt.
Elfogadásra kerültek a Víziközművek Gördülő Fejlesztési Terve, mely 15 éves időtartamra
határozza meg a víziközmű szolgáltatás fejlesztéseit.
A képviselők a költségvetésben biztosított 7 millió forinton felül további 1 M Ft-ot
biztosítottak az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sportpálya
felújítására, azért hogy a rekortán futópálya is megvalósulhasson.
Négy szerződés megkötéséről döntött a képviselő-testület, mely alapján a város részére
térítésmentsen átadásra került az egykori Holcim terület egy része, továbbá az Emlékház a
város részére.
A továbbiakban a testület ingatlanügyeket tárgyalt, majd döntés született a LábatlanNyergesújfalu-Bajót települések szennyvízelvezetése és -tisztítása projekt megvalósításáról.
Végül a képviselők határoztak, hogy pályázatot nyújtanak be az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program keretében, ahol a Gerenday Kert turisztikai
vonzereje kerülne fejlesztésre.
Pályázat benyújtásáról döntöttek továbbá a Sacra Velo projekt megvalósítására, melynek
keretében két db kerékpáros útjelző táblát telepítünk, illetve honlapon mutatjuk be a település
szakrális emlékeit.

