Tájékoztató a képviselő-testület 2007. április 24-i üléséről.
A testületi ülés során 9 napirendi pont tárgyalására került sor. Elsőként tájékoztató hangzott el a két ülés közötti
eseményekről. Május 30-án a Holcim díj átadó ünnepségén az 1.000.000 Ft értékű cementutalványt a Lábatlan
Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány nyerte, a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület 300.000 Ft értékű
díjazásban részesült. Április 12-én a Gerenday Közösségi Házban Szilágyi Tibor festőművész kiállításának megnyitója
volt. Április 17-én a településeket elkerülő 10. számú főút lehetséges nyomvonalának helikopteres megtekintése zajlott
le a térség polgármestereinek részvételével.
Második napirendi pontként a képviselők megvitatták a két óvoda összevonásáról készült szakértői véleményt, melynek
eredményének megfelelően a képviselők nem támogatták az intézmény összevonást. Ezzel egyidejűleg a képviselők a
Zengő Óvoda vezetői állására pályázatot írtak ki. A pályázat benyújtási határideje 2007. június 15.
Következő napirend során a képviselők megszavazták az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítását, mely szerint a társulás ellátott feladatai közé felveszi a hulladékgazdálkodást, valamint
a tagdíjat 250 Ft/ lakosra emelik.
Beszámoló hangzott el az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról. A 2006. évi gazdálkodásban meghatározó szerepet
játszott intézményeink működtetése, valamint a településfejlesztési célkitűzések megvalósítása. A részletes anyag a
www.labatlan.hu oldalon olvasható.
A testület megalkotta az intézményekben fizetendő térítési díjról szóló rendeletet, mely szerint az általános iskolában a
művészoktatás díja 1755 Ft-ra emelkedik jeles eredménynél, 2007. szeptember 1-i hatállyal. A hátrányos helyzetű
tanulók számára az oktatás ingyenes.
A képviselők elfogadták az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendeletet,
mely szerint piaci alapú bérlet esetén a díj 800 Ft/m2 (összkomfortos lakás) 400 Ft/m2 (nem összkomfortos), fiatal
házasok esetén a szociális bizottság javaslatára a testület 40%-al csökkentheti a bérleti díjakat. Szociális alapon
történő bérlet esetén a díjak összkomfortos lakás esetén 160 Ft/m2, nem összkomfortos lakás esetén 80 Ft/m2 szinten
kerültek meghatározásra.
A következőkben a jogszabályi változásoknak megfelelően a testület formai változásokat vezetett át a víz- és
csatornadíjakról szóló, a szervezeti és működési szabályzatról szóló, és a hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló
rendeleteken.
Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek beszámolója során a Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért
Alapítvány, a Zengzet Zeneiskola, az Elektroszolg Kkt., a Polgári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület, a Lábatlani
Egyetértés SE. és a Köztisztviselők Szakszervezete terjesztett beszámolót a képviselő-testület elé.
Döntés született az önkormányzati intézmények akadálymentesítéséről szóló pályázatra történő felkészülésről is. A
pályázat várható kiírási ideje május vége lesz, az engedélyezési tervek elkészítésére augusztusig van lehetőség.
Végül a testület 400e Ft-tal támogatta a nyergesújfalui mentőállomás berendezési tárgyainak beszerzését. Az állomás
valószínűleg 2007. májusától fog üzemelni.

