Tájékoztató a képviselő-testület 2008. április 29-ei üléséről.
Először tájékoztató hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Április 3-án a Sportegyesület tisztújító küldöttgyűlése volt, ahol Schrenk Péter
visszalépése után Khéner Lászlót választották elnöknek.
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Április 4-én a Holcim díjátadó ünnepségén 1M Ft értékű fődíjat
önkormányzatunk nyerte, művelődési intézményünk 400e Ft-ot, Zengő Óvoda
pedig 200e Ft értékű díjat kapott.
Április 9-én a Nyugdíjas Közalkalmazottak és Köztisztviselők 2008. évi
találkozója volt a Gerenday Közösségi Házban. A Lábatlani Sirályok ezen a
napon tartották taggyűlésüket.
Április 12-én került sor a Duna part takarítására a Lábatlani Sirályok
szervezésében.
Április 13-án ünnepi istentisztelet volt a református templomban.
Április 16-án a Közigazgatási Hivatalban tartott tájékoztatón a jegyző és az
aljegyző vett részt.
Április 19-22. között Rechnitz testvértelepülésünk rendezvényein több
önkormányzati képviselőnk, bizottsági tagunk vett részt.
Április 26-án sakkverseny zajlott le, ahol Schmidt-Kovács Béla önkormányzati
képviselő is előkelő helyezést ért el.
Második napirendi pont tárgyalása során a testület elfogadta az Esztergomi
Rendőrkapitányság beszámolóját, melyet Borosháziné Végh Angéla
őrsparancsnok terjesztett elő. Megállapítható, hogy míg a súlyos balesetek
száma csökkent Lábatlanon, addig a közlekedési és egyéb bűncselekmények
száma jelentősen nőtt. A teljes beszámoló a www.labatlan.hu oldalon
olvasható. Településünkön ismét körzeti megbízott dolgozik, aki a
Polgármesteri Hivatalban havonta egy alkalommal fogadóórát is tart.

Beszámoló hangzott el az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról is. Tavalyi év
során meghatározó szerepet játszott az intézmények működtetése, valamint a
településfejlesztési célkitűzések megvalósítása. Városunk bevételei az eredeti
előirányzathoz képest 117,9%-ra teljesültek, melyet leginkább a decemberi
adófeltöltés eredményezett. A rendelkezésre álló pénzeszközök ésszerű
felhasználásának eredményeképpen a kiadások 95,8 %-ra teljesültek. A teljes
beszámoló a városunk internetes oldalán érhető el.
Módosította a testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendeletét, melynek során az inflációt figyelembe véve
megemelték a vagyontárgyak értékesítése során alkalmazott értékhatárokat.
Panel Plusz program Lábatlanon. A képviselők elfogadták az iparosított
technológiával készült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról rendelkező helyi jogszabályt. A
rendelet szerint az önkormányzati támogatás mértéke a teljes költség 1/3-ad
része, de legfeljebb lakásonként 400e Ft. A maradék részt a tulajdonos és az
állam teszi hozzá a felújításhoz. Az önkormányzat idei költségvetésében már
különített el pénzösszeget a panelprogramra.

A következőkben a testület a helyi civil szervezetek beszámolóját hallgatta meg.
A Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány, az Egyetértés
Sportegyesület, a Polgári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület beszámolóját
a testület egyhangúan elfogadta.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem indul a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács útfelújításra meghirdetett pályázatán, mivel a pályázati kiírás
feltételeinek csupán a lábatlani Rozália utca felel meg, viszont a önkormányzati
önrész mértéke 21,5 M Ft lenne. A településen más utcák rosszabb állapotban
vannak, azok felújítása sürgetőbb feladat.
A testület a Gondozási Központ, az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítéséhez 1,5 M Ft önrészt biztosított. Mint ismeretes a feladat
elvégzésére az önkormányzat pályázaton nyert 13,6 M Ft-ot, melyhez most az
önrészt kellett biztosítani.
Megvitatásra került a sportpálya épületének felújítása érdekében pályázat
benyújtása. Nyertes pályázat esetén a beruházás költségének 90% vissza nem
térítendő támogatás. A felújítás magában foglalja a víz és csatorna
újraszerelését, az akadálymentesítést, a burkolások cseréjét, parkolók létesítését,
valamint padok és asztalok kihelyezését is.
A képviselő-testület döntött arról, hogy bölcsőde létesítése érdekében CÉDE
pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A vissza
nem térítendő támogatás mértéke 60%, de legfeljebb 20M Ft. A benyújtandó
pályázat az ingatlan tetőfelújítását is tartalmazni fogja.
A továbbiakban a testület ingatlanügyekben hozott döntést.

