Tájékoztató a képviselő-testület 2007. október 30-i üléséről.
A képviselő-testület október 30-i ülésen kilenc napirendi pontot tárgyalt. Első napirendként beszámoló hangzott el a
két ülés közötti eseményekről: Szeptember 12-én a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén
Sujbert Levente vett részt. Szeptember 14-én a polgármester a Duna konferencián vett részt. Szeptember 21-én a
Városavató ünnepség évfordulóján került átadásra a Virágos és Tiszta Lábatlanért díj. Szeptember 25-én MÁV
árvízvédelemmel és árvízi kapukkal kapcsolatos megbeszélésén Hortai Tamás képviselte a települést. Szeptember 26án eboltás zajlott le. Október 1-jén tárgyalást folytatott az önkormányzat az Otp Hungaro Projekt Kft. vezetőivel az
iskolafejlesztési pályázat előkészítése érdekében. Október 2-án az OKÉV ellenőrzést tartott az Arany J. Ált. Iskolában a
művészeti oktatás előminősítése ügyében. Az ellenőrzés során minden körülményt megfelelőnek találtak. Október 4-én
Rovács Gáborral folytatott a polgármester megbeszélést a nemrégiben megjelent szennyvíztisztító pályázat miatt.
Ugyanezen a napon átadásra került a Ságvári E. utcában az új játszótér. Október 18-án tárgyalás zajlott le az
Egészségügyi Minisztériumban a járóbeteg szakellátás átalakításával kapcsolatos kérdéskörben. Október 23-án ünnepi
megemlékezés volt az 1956-os forradalom emlékére.
Második napirendi pontként sor került a költségvetési rendelet módosítására. A módosítás eredményeként a
költségvetés főösszege 894.615e Ft-ra emelkedett, mely 29.470e Ft-tal növekedett.
Következő napirend során beszámoló hangzott el a Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. részéről. A
képviselők elfogadták a Kft. javaslatát és az alábbiak szerint módosították a 2008. évre vonatkozó temetkezési díjakat:
Egyes sírhely: 11. 560 Ft + Áfa (25 évre)
Kettős sírhely: 23. 100 Ft + Áfa (25 évre)
Gyermeksírhely: 5.770 Ft + Áfa (25 évre)
Urna sírhely: 5.770 Ft + Áfa (25 évre) meglévő sírhelybe
Urna sírhely: 5.770 Ft + Áfa (25 évre)
Urnafülke: 3.480 Ft + Áfa (10 évre)
Módosításra került az étkezési szolgáltatási díjakról szóló rendelet is. A Gondozási Központban étkezők a továbbiakban
A-B menü közül választhatnak, melyet az intézményvezetők a Bartos Kft-vel előzetesen egyeztetnek.
A testület elfogadta a költségvetési szervek 2008. évi ellenőrzési tervét is. Az ellenőrzés során többek közt
megvizsgálják, hogy a szabályzatok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak.
A képviselők megvitatták Karáth Attila lábatlani lakos kérelmét, melyben az állattartásról szóló önkormányzati rendelet
szigorítását kérte. A kérelem szerint a sertéstartás következtében fellépő lakossági panaszok miatt szükséges az
ingatlanon tartható állatok számának korlátozása. A testület úgy határozott, hogy a februári ülésen a kérdés részletes
vizsgálata után döntenek az állattartási szabályok esetleges szigorításáról.
Módosításra került az Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása, mivel egyes
szociális, egészségügyi ellátások tekintetében az ellátások kezdési határideje módosult.
A képviselői döntés született arról, hogy a Damjanich utcában történő telekalakításhoz az önkormányzat közutat alakít
ki.
A testület nem döntött a Zengzet Zeneiskola támogatási kérelméről. Az előterjesztést a következő ülésen tárgyalják,
miután pontos adat áll a képviselők rendelkezésére az intézményt igénybe vevő lábatlani diákok számáról.
A testület nem támogatta Ollé program keretein belül meghirdetett FUTSAL sportpálya építési programon való
részvételt. A részvétellel új műfüves labdarúgó pálya kialakítására nyílt volna lehetőség, azonban a programon való
indulás jelentős anyagi terhet rótt volna a településre.
Az önkormányzat két sebességmérő berendezés telepítésére nyújtott be pályázatot, mivel a Rákóczi F. úton jelentős
balesetveszélyt okoznak a nagy sebességgel haladó tehergépjárművek. A berendezések a forgalmi adatokat is rögzítik,
és nagy sebesség esetén kétsoros kijelzőn hívják fel a sofőrök figyelmét a balesetveszélyre, egyben a pontos
sebességet is megjelenítik.
Végül a testület döntött arról, hogy támogatja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által a
KEOP 2.3.0 benyújtandó pályázatot a nyergesújfalui hulladéklerakó rekultivációja érdekében.

