Tájékoztató a Képviselő-testület szeptember 26-i üléséről
Elsőként az elmúlt időszak eseményeit ismertette a polgármester.
Július 3-án a Semmelweis Nap alkalmából köszöntötték az egészségügyi dolgozókat. Az
ünnepség keretében átadásra került Nyikuly Józsefné (dr. Kniebeiszer Anna) gyermekorvos
részére a 40 éves munkája elismeréseként adományozott polgármesteri dícséret.
20-án a hulladékszállítással kapcsolatos megbeszélést tartottak az érintett polgármesterek a
Vertikál Zrt. vezetőivel.
Augusztus 2-án Neszmélyen a kerékpárút engedélyezési és kivitelezési tervének egyeztetésén
Kunfalvi Zoltánné műszaki irodavezető vett részt
8-án megérkezett és munkába állt a Polgármesteri Hivatal részére vásárolt új teherautó.
11-én a Közlekedési Felügyeletnél megrendezett Eurovelo 6 kerékpárút terveivel kapcsolatos
egyeztetésre ment Tatabányára a polgármester és Hortai Tamás műszaki főelőadó.
Szeptember 1-jén az Arany János iskolában az ünnepélyes tanévnyitót követően megkezdődött
a tanítás.
7-én a Polgármesterek a Falukért Egyesület soron következő ülésének adott helyet városunk. A
Gerenday Közösségi Házban megtartott ülésen az egyesület tagjai, valamint a környező
települések polgármesterei vettek részt. A jelenlévők aszfaltjavítási technikai bemutatót
tekinthettek meg.
14-17-ig került megrendezésre a Városi Napok programsorozat, Lábatlan várossá válásának 13.
évfordulója alkalmából, melynek keretében került átadásra a Lábatlanért Emlékplakett
Bodroginé Kókai Gyöngyi részére, Polgármesteri Dícséret Schmidt-Kovács Andrea és Richter
Andrea részére.
A Lábatlani Vállalkozók Köre Egyesület a lábatlani polgároknak 9 db fát adományozott, melyet
a Cementgyári lakótelepen ültetett el, s az erről szóló Emléklapot ünnepélyesen átadták a
polgármester úrnak.
20-án a polgármester Budapesten az “Okos Városok” címmel rendezett konferencián vett részt.
21-én az Eurovelo 6 Kerékpárúttal kapcsolatos egyeztetés volt a Polgármesteri Hivatalban.
Elfogadásra került a “Térségi desztinációfejlesztési stratégia”, melynek célja, hogy városunk
vonzó turisztikai célponttá váljon. A stratégia hamarosan a város weboldalán is megtekinthető
lesz.
Módosításra került a költségvetési rendelet, mivel jelentősen változtak a felhalmozási célú
támogatások. Lábatlan költségvetési főösszege így 983m Ft.
A testület megvizsgálta, hogy a közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendelet milyen
esetekben került alkalmazásra, illetve milyen tapasztalatok születtek a végrehajtás során. A
képviselők a rendelet módosítását nem javasolták, úgy ítélték meg, hogy a jelenlegi rendelet
betölti a célját.
Jóváhagyták a képviselők a jövő évi, költségvetési szervek számára kötelező belső ellenőrzési
tervet.
Módosításra került a közbeszerzési terv, melyet a Dunamenti Ökoturisztikai Látogatóközpont
megvalósítására megnyert pályázat indokolt. A látogatóközpont becsült építési költsége 127m
Ft, továbbá 40m Ft a kiállítások, berendezések becsült értéke.
Idén is csatlakozott az önkományzat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, melyen
várhatóan 30 felsőoktatásban részt vevő diák részesül majd támogatásban.
Elfogadta a testület a Víziközművek gördülő fejlesztési tervét, mely 6-15 éves távlatban jelöli
ki a közműfejlesztési irányát.
Elfogadta a képviselő-testület, hogy megszűnik Lábatlanon a Léthé Kft. irodája, mivel éves
szinten néhány megkeresés történt csupán, a felszabaduló összeget pedig a cég a temetők
fejlesztésre fordítja.

Az Önkormányzat 50 db Dunazug turisztikai kiadvány megvásárlására hatalmazta fel a
polgármestert, a könyv decemberben jelenik meg és Lábatlan turisztikai értékei önálló
fejezetben szerepelnek.
Az képviselők döntöttek arról, hogy a város tulajdonába került egykori cementgyári területre
befektetőt keres. A város érdeke, hogy olyan cég tulajdonába kerüljön az ingatlan, amely
munkahelyeket és adóbevételt jelent.
A képviselő-testület ülése vágatlan formában megtekinthető a városi tv-ben, a www.labatlan.hu
és a @LabatlaNEWS facebook oldalon.

