Tájékoztató a képviselő-testület 2008. április 1-jei üléséről.
A képviselő-testület április 1-jei ülésen 11 napirendi pontot tárgyalt. Első
napirendként beszámoló hangzott el a két ülés közötti eseményekről: Február 19-én
a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén a
polgármester vett részt.
Február 27-én az Arany J. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola rendezvénye
zajlott le a Gerenday Közösségi Házban.
Február 28-án az állattartási rendelet szigorítását előkészítő ad-hoc bizottság
ülésezett.
Március 3-án a jegyző asszony a szavazatszámláló bizottság tagjainak tartott
felkészítést.
Március 9-én rendben lezajlott a népszavazás, a lakosság részvételi aránya 43,85%os volt, a kórházi napidíj kérdésben 78,6 %, a vizitdíj kérdésében 75 %, a tandíj
kérdésében 77% volt az igenek aránya.
Március 15-én három helyszínen zajlott le megemlékezés, felavatásra került a Dózsa
Gy. úton elhelyezett emlékoszlop, valamint a Gerecseháti Hegyközség borversenyt
szervezett.
Március 27-én Varga Ferenc Csaba, az újonnan kinevezett Esztergomi
Rendőrkapitány tett bemutatkozó látogatást településünkön. Az Agimpex új
üzemének átadó ünnepségén Kiss Gábor aljegyző vett részt. A Magyar Tudományos
Akadémiától Tóth Péter kutatóval a szomszédsági együttműködési projektekkel
kapcsolatban tárgyalt a polgármester.
Március 30-án Esztergomban megrendezett Kistérségi Sportgálán a Balla László
vezette lábatlani focicsapat, valamint a kistérségi együttesben Kiss Gábor vett részt.
Következő napirendben a testület döntött az állattartási rendelet módosításáról. Az
ad-hoc bizottság álláspontját figyelembe véve a képviselő-testület úgy döntött, hogy
belterületen 2012. december 31. napjától legfeljebb 4 db nagyhaszon-állatot lehet
tartani lakóingatlanonként. A szabályozás a településen 14 fő állattartót érint. A
testület egy helyi lakos kezdeményezésére tárgyalta a kérdést, melyet a
településjelleg megváltozásával indokoltak. Az érintett lakosoknak az állattartást a
fenti időpontig 4 db állat/ lakóingatlan mértékűre kell csökkenteniük.
A képviselők meghatározták a 2008. évre, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó
teljesítménykövetelményeket, melyek a helyi fejlesztési tervekhez és az
intézményrendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódtak.
A testület eleget tett törvényi kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat adott
év április 15-ig összesített közbeszerzési tervet készít az adott évben tervezett
közbeszerzéseiről. A terv 2008. december 31-ig érvényes.
Lábatlan Város Önkormányzata az Arany J. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői álláshelyére pályázatot írt ki, mivel Balogh Erzsébet igazgató
megbízatása augusztus 15-én lejár. A pályázati kiírást a helyi tv-ben és a
www.labatlan.hu oldalon olvashatják.

A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Holcim Otthon
Alapítványhoz az önkormányzati bérlakás-állomány növelése céljából. A
beruházáshoz 50%-os önrész szükséges, mely jelen esetben 7,1 millió forint.
A J-Victory Kft. ajánlatott fogalmazott meg az önkormányzat részére térfigyelő
rendszer kiépítésével kapcsolatban. Az IP alapú rendszer célja- melyet 24 órás
diszpécser szolgálat felügyel- a bűnmegelőzés, az elkövetett bűncselekmények
elkövetőinek azonosítása és a közbiztonság javítása. A testület a térfigyelő rendszer
kiépítését támogatja, azonban szükségesnek tartja több szolgáltató, illetve
alternatíva vizsgálatát a végleges döntés előtt.
A Piszkei ltp. 7-1. társasház lakóközössége kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz
a panelprogram pályázattal kapcsolatban. A panelépületek korszerűsítéséhez
szükséges támogatás 1/3-ad részt a lakók, 1/3 részét az önkormányzat, 1/3-ad
részét pedig a pályázat sikere esetén az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium állja. A testület egy ellenszavazattal támogatta a panelprogram pályázat
kiírását. Az önkormányzat a költségvetésben különített el összeget az idén
szükséges támogatásra.
Végül a testület megszavazta a sportpálya épületeinek felújítására vonatkozó
pályázaton való részvételt. A pályázat keretében lehetőség nyílik a sportolókat
kiszolgáló épületek teljes gépészetének cseréjére, valamint új burkolat
elhelyezésére. A pályázat összköltsége mintegy 35 millió forint, melyhez az
önkormányzatnak 10% önrészt kell biztosítania.

