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Önkormányzati Hírek
November hónap az évzárás és a következő
évi
tervek
jegyében
telik
az
önkormányzatoknál. A háromnegyed éves
költségvetési beszámoló megvitatását és
elfogadását követően a jövő évi költségvetés
fő
szempontjait,
szakmai
kifejezéssel:
koncepcióját is elfogadta a testület november
27-i ülésén.
Elmondhatjuk,
hogy
az
idei
évet
eredményesen zárja az önkormányzat, annak
ellenére, hogy a működési feltételek és a
gazdasági környezet tovább romlottak.
A részletekről a december 18-án csütörtökön,
a művelődési házban, 18,00 órai kezdettel
tartandó közmeghallgatáson értesülhetnek a
választópolgárok és tehetik fel kérdéseiket!
A közmeghallgatásra a Képviselő-testület
ezúton hívja meg a falu lakosságát !!
Legnagyobb szabású és a község jövője
szempontjából
kulcsfontosságú
beruházásaink továbbra is az új iskola építése és
a
szennyvízcsatornázás,
valamint
a
közintézmények
felújítása,
akadálymentesítése, a Kossuth tér rendezése. Ezek
lesznek elsődleges céljaink 2009. évben is.
A
Lovászpatona
és
térsége
közös
szennyvízcsatornázási pályázat decemberi
tervezett beadása azon hiúsult meg, hogy
Bakonytamási
képviselő-testülete
az
augusztusi előzetes egyetértő döntés ellenére
nem szavazta meg a pályázat beadását. A
hogyan továbbról a csatornatársulat Intéző
Bizottságának december 5-i, lovászpatonai

ülésén
egyeztetnek
polgármesterek.

az

érintett

VÉRADÓK NAPJA
November 27-e a Véradók Napja. Ez az a nap minden
évben, amikor a társadalom minden felelős tagja
legalább egy gondolat erejéig köszönetét és tiszteletét
fejezi ki a Véradóknak.
A helyi vöröskereszt az Önkormányzat támogatásával
2008. november 29-én köszöntötte a helyi véradókat.
A pápai területi vezető Szakály Mónika és Pintér Imre
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi
műsort az óvodások valamint Horváth Eszter és
Vargáné Horváth Aranka előadása tette felejthetetlenné.
Az emléklapok és az ajándékok átadása után
megvendégelték a véradókat.
Köszönet és őszinte tisztelet a véradóknak, akik vérüket
adják, hogy embertársaikon segítsenek!
Ne felejtsük el holnap és holnapután se a véradók
jelmondatát:
„Gyújts magadból éltető fényt, ha az életet valahol
pislákolni, kihunyni látod…”
Lovászpatonai Vöröskereszt
Szervezet

