Tájékoztató a képviselő-testület 2011. március 22-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Február 15-én véradás volt a Gondozási Központban. 44 fő jelent meg.
Február 18-án Ister-Granum EGTC társulási ülés volt. Az ülés egyik napirendje a társulás
alapszabályának módosítása.
Bárdos Zoltán és Trinácz Gábor a Gondozási Központban az idős emberek részére
bűnmegelőzési tájékoztatót tartott.
Február 20-án az Oltalom Gondozási Központban köszöntöttem Várnai Ferencnét 100-dik
születésnapja alkalmából. Bensőséges, családias ünnepséget szerveztek számára az otthon
dolgozói.
Február 22-én Helyi Védelmi Bizottsági ülésen volt a polgármester Nyergesújfalun a környező
települések polgármestereivel együtt.
Február 25-én a polgármester Tata Város polgármesterével találkozott, az elkerülő útról
egyeztettek.
Március 1-jén a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezésében Hernád
településen, az új energiaforrások alkalmazásával kapcsolatos bemutatón volt a polgármester.
Március 2-án az Arany János iskola Arany Napi ünnepségén vett részt a polgármester.
Március 3-án Duna – Pilis – Gerecse egyesület Lábatlanon a Gerenday Közösségi Házban
megtartott ülésén Sujbert Levente önkormányzati képviselő vett részt.
Március 7-én Ister-Granum EGTC társulási ülés volt Esztergomban a Szent Adalbert
központban.
Március 9-én tárcaközi egyeztetés zajlott le Budapesten a tervezett kerékpárút nyílt kerékpár
sávjával kapcsolatban.
Március 10-én a Suzuki Esztergomi Központjában tárgyaltam Urbán László vezérigazgató
helyettes úrral a Suzuki gyár elkerülő úttal kapcsolatos véleményéről. A Közlekedési Felügyelet
által meghirdetett bejáráson a 10-es számú főúttal kapcsolatosan Hortai Tamás ügyintéző
képviselte a hivatalt.
Március 11-én a Nagycsaládosok Egyesületének gyűlése volt a városházán.
Március 14-én borverseny volt városunkban, az eredmények a honlapunkon megtekinthetők.
Március 15-ei ünnepség - a napján- városunk mindkét helyszínén, valamint a kopjafánál rendben
lezajlott. Örömmel vettem tudomásul, hogy városunk lakói szép számmal képviseltették
magukat.
Március 16-án a polgármester a Holcim Hungária Zrt.-től Makkos Gábor úrral a cementgyár
bontásáról és a terület rekultivációjáról tárgyalt.
A Holcim Hungária Zrt. munkatársainak fotóiból készített „Ezerarcú természet” címmel kiállítás
megnyitója volt a Gerenday Közösségi Házban.
A körzeti megbízott fogadónapot tartott a hivatalban, valamint tájékoztatott a városunkban történt
eseményekről.

Március 18-án a környező települések polgármesterei részvételével a Gerenday Közösségi
Házban a 10-es számú főút elkerülő útjának terveivel kapcsolatos egyeztető megbeszélést tartott
a polgármester.
Következő napirendi pont során a képviselő-testület meghallgatta Vass Gyulát, a
Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétéért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának
elnökét, majd együttműködési megállapodást kötöttek a Gerenday Közösségi Ház térítésmentes
használatáról. Első rendezvényük frissítő és vitalizáló egészségnap lesz.
A Munkaügyi Központ képviseletében Miavecz Aladár tájékoztatta a testületet a települést
érintő munkaügyi helyzetről. Elmondta, hogy a jogszabályi változások következtében
vállalkozók is igényelhetik közmunkások foglalkoztatását, melyről bővebben a munka.hu oldalon
olvashatnak.
Ezt követően a képviselő-testület döntött az 1. számú fogorvosi körzet ellátására beérkezett
pályázatokról. A döntés értelmében 2011. májusától dr. Dobsa Judittal köt vállalkozói
szerződést az önkormányzat, aki Baranya megyéből költözik Lábatlanra.
Önkormányzati rendeletek módosításáról is döntöttek a képviselők. Módosult a 2011. évi
költségvetési rendelet, melyet a támogatások 8 millió forintos emelkedése indokolt. A
képviselő-testült felülvizsgálta a szervezeti és működési szabályzatát.
Változott a helyi szociális rendelet is: a jövőben csak olyan igénylő kaphat bérpótlő juttatást,
(korábban rendelkezésre állási támogatás) aki lakóingatlanát, lakókörnyezetét rendben és tisztán
tartja, télen a lakóingatlana előtti síkosságmentesítésről gondoskodik. Ha a kérelmező a fentieket
elmulasztja, úgy bérpótló juttatásra nem lesz jogosult.
Törvényi kötelezettségének eleget téve a testület egy tartózkodással elfogadta az önkormányzati
szintű teljesítménykövetelményeket, melyet az éves munkaterv, a ciklusprogram és a szervezeti
és működési szabályzat alapoz meg.
Ugyancsak elfogadásra került az önkormányzat 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági
programja is, mely részletesen és reálisan kifejti a település vagyongazdálkodási feladatait és
fejlesztési elképzeléseit. A program a labatlan.hu oldalon már olvasható.
Az egyebek napirendi pont során a képviselők meghatározták a polgármester 2011-es
célfeladatait, többek között a szociálisan rászorulók földhasználata, idegenforgalmi koncepció
kidolgozása és a pénzügyi likviditás megőrzése lesz kiemelten kezelendő feladat.

Az önkormányzat a szerzők megkeresésének eleget téve 150.000 Ft-ért 75 db könyvet vásárolt
Lukácsy György: Lex Gerenday című hamarosan megjelenő művéből, továbbá 100.000 Ft-tal
Nádasiné Balatoni Anna Helytörténeti füzetének megjelenését támogatta.
A Gerecse utcában 2009-ben kialakított 8 db összközművesített telek vételi árát - egy
összegben történő fizetés esetén - 3,8 m Ft-ra csökkentette a testület. Ugyanakkor lehetőség van
a 989 m2 méretű ingatlanok két részletben történő megvásárlására is, ekkor 2,5 m Ft befizetése
után a vásárló a fennmaradó 2m Ft-ra két éves halasztott fizetési lehetőséget kap.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület elfogadta a hátrányos szociális helyzetben élők
földprogramját. A döntés alapján a halmozottan hátrányos helyzetű lábatlani családok
élelmiszerszükségletük előállítására az önkormányzattól egy éves időtartamra 500-1000 m2
méretű földterületet kapnak térítésmentes használatra. A felszántott terület a belterületi határ
mellett fekszik, könnyen megközelíthető, a családok térítésmentesen a szükséges vetőmagot is
megkapják. Igény esetén az egy éves együttműködés meghosszabbítható. Részvételi
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézőjétől kapható.

