Tájékoztató a képviselő-testület 2010. október 26-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Október 6-án Dinnyés István polgármester részére a hivatali átadás megtörtént. Az újonnan
megválasztott képviselő-testület október 11-én meg is tartotta az alakuló ülését.
Az Idősek Klubja rendezésében történt KI-MIT–TUD rendezvényen a polgármester adta át a
nyertesek részére az okleveleket.
Október 11-én Török István volt polgármester részt vett a Holcim Hungária Otthon Alapítvány
kuratóriumi ülésén.
A nyugdíjas köztisztviselők és közalkalmazottak szervezésében megrendezésre került az Idősek
Napja. Az összejövetelen szép számmal (117 fő) jelentek meg, a rendezvény jó hangulatban
zajlott.
Október 12-én Tóth Bertalan plébános úr felkereste polgármester urat a Piszkén lévő plébánia
hivatal felajánlásával kapcsolatosan.
Október 15-én a 24 Óra Komárom – Esztergom megyei Napilap interjú készítése céljából kereste
fel polgármester urat.
Az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, a polgármester és az aljegyző
fogadta Schirilla György sportembert „az 56-os emlékfutás az egészséges társadalomért”
jótékonysági futásán, a Polgárőrség biztosításával.
Október 17-én Bárdos Zoltán önkormányzati képviselő, a Komárom – Esztergom Megyei
Polgárőr Szövetség Elnökeként, elnökségi tagjaként az 56-os forradalom tiszteletére
Budapesten, a Teve úti Rendőrpalotában rendezett emlékünnepségen az „Év Polgárőr Egyesülete
Kitüntető címet, oklevelet, pénzjutalmat és plakettet vehetett át. Ezen kívül Dr. Hatala József
rendőr altábornagytól a Megyei Polgárőr Szövetség elnökeként a polgárőr mozgalomban
huzamosabb ideje tanúsított munkájáért emléklapot és ólomkristály emléktárgyat vett át.
Október 18-án a Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülése volt. A kisebbségi
önkormányzat elnökének Babai Mariannt, elnök helyettesnek Német Gábornét választották.
Október 20-án a Holcim Hungária Zrt. elnök vezérigazgatójával tárgyalt polgármester úr. Ezt
követően Spányik Gábor és Ocskay Gyula urak tájékoztattak a révátkelőhely pályázat
finanszírozásával kapcsolatos kérdésekről.
Október 22-én a Zalka M. ltp. és a Piszkei ltp. játszótér átadása volt. 15.00 órakor pedig a Zalka
M. ltp.-en az 56-os ünnepségre került sor.
A következő napirendi pont során törvényi kötelezettségének eleget téve a testület elfogadta a
2011. évi belső ellenőrzési feladatokról szóló tervezetet. Jövőre öt ellenőrzést zajlik le az Arany
János Általános Iskolában és a Polgármesteri Hivatalban a pénzügyi-számviteli szabályok,
analitikus nyilvánartások vizsgálatával.
Ezt követően beszámoló hangzott el a Gondozási Központ tevékenységéről. Az intézményben
sokrétű munka folyik, mely az idősek klubbja feladataitól a házi segítségnyújtáson át az

étkeztetésig terjed. A teljes beszámoló a labatlan.hu oldalon olvasható. A képviselők
tájékozódtak, hogy a magas szintű étkezési szolgáltatás nyújtására milyen lehetőségek adódnak
2011. januárjától. Végül vita után a Hullám vendéglő ajánlatát választották, mellyel kedvező árú,
helyi vállalkozó által előállított szolgáltatást részesítettek előnyben.
Sor kerül az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratain a jogszabályi változások miatt bekövetkezett módosulások átvezetésére.
A képviselő-testület forrást biztosított a helyi utak őszi kátyúzási feladatainak ellátásához. Az
összes felmért kátyú mintegy 93 m2 összterületű, melynek javítása 466e Ft. Ezen túlmenően a
képviselők a város területén lévő buszmegállók javításához 600e Ft-ot szavaztak meg, mely a
hiányzó táblák pótlását, a kitört biztonsági üvegek cseréjét foglalta magában.
Döntés született két városi intézmény közötti létszám-átcsoportosításáról is. Az általános
iskolában a két telephely miatt korábban két karbantartó dolgozott. A testületi határozat alapján
célszerűbb, ha a két karbantartó a Polgármestrei Hivatal állományában a település valamennyi
intézményének karbantartási feladatait végzi a továbbiakban, így hatékony hatékonyabb
munkaerő-gazdálkodás válik lehetségessé.
A képviselő-testület megvitatta a járóbeteg-szakellátás kapacitás, illetve a területi ellátási
kötelezettségre vonatkozó kérdéseket, melyre a Nyergesújfalun bevezetésre kerülő új, illetve
párhuzamos ellátások miatt került sor. A döntés alapján sebészet, ortopédia és belgyógyászat
tekintetében településünk lakosai Nyergesújfalu ellátási kötelezettségébe fognak tartozni.
Nőgyógyászat, szemészet, pszichiátria,
ultrahang és fizikoterápia szakellátásoknál változatlanul- Lábatlan és Süttő ellátási kötelezettsége helyben marad.
A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Komárom-Esztergom megyei szervezete kérelmet
nyújtott be a testülethez, mely szerint a Zalka telepen lévő 1956-os emlékkőre
saját
költségükön
emléktáblát
szeretnének
elhelyezni,
amelyen
az
általuk
megfogalmazott szöveg szerepel. A testület nem látta indokoltnak az emlékkő jellegének
és feliratának módosítását..
Megkeresés érkezett a polgármesterhez, mely szerint az általános
iskolás tanulók
buszközlekedése nem megfelelő, a buszokra sokan nem férnek fel. A polgármester utasítására
egy hetes időszakban az érintett járatokon forgalomszámlálást végeztek a hivatal munkatársai. A
vizsgálat megállapította, hogy a jelenlegi közlekedési renddel valamennyi tanuló utazása
biztosított. A vizsgálat eredménye a honlapon olvasható.
Végül a révátkelő létesítésére beadott pályázat miatt közös testületi ülésre került sor Karva képviselőinek
részvételével. Annak ellenére, hogy Karva képviselőtestülete egyhangúan megszavazta a révátkelő
megvalósítását, Lábatlan Karva községgel közösen 2010. november 1-től nem valósítja meg a révátkelő
létesítésére irányuló projektet, mert a lábatlani testület, az utófinanszírozás miatt szükséges 137 millió Ftos hitelfelvételt nem vállalta.

