Tájékoztató a képviselő-testület 2011. június 28-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két testületi ülés között történt eseményekről.
Május 25-én a polgármester fogadta Dr. Völner Pál országgyűlési képviselőt, a város által szorgalmazott
elkerülő útról, valamint a kerékpárút pályázatról tárgyaltak. Ezt követően az Ister-Granum Eurorégió
közgyűlése zajlott le.
Május 26-án Trinácz Gábor körzeti megbízott fogadónapot tartott a Polgármesteri Hivatalban, egyben
tájékoztatta a polgármestert a városunkban történt, rendőri beavatkozást igénylő intézkedésekről.
Május 27-én ,,Polgármesterek a Falukért” egyesület ülésén volt a polgármester Vértestolnán.
Május 30-án a polgármester a Komárom-Esztergom Megyei Építő Kömyezetipari Innovációs Klaszter
vezetőjével tárgyalt. Az Ister-Granum Eurorégió szervezet képviselői tájékoztattak a jelenlegi pályázati
lehetőségekről. A Rechnitzből érkező iskolai csoport (32 gyerek és 5 felnőtt) fogadásán a jegyző asszony
vett részt. A csoport 4 napig tartózkodott városunkban és sok érdekes programon vettek részt az iskola
szervezésében.
Május 31-én Budapesten volt a polgármester az Épületek energetikai hatékonysági konferenciáján.
Pedagógus Napi rendezvény volt a Gerenday Közösségi Házban, a testület által megítélt kitüntetések
átadásra kerültek.
Június 4-én Rechnitzben ünnepségen vettek részt Gubody Sándor, Sujbert Levente önkorrnányzatıi
képviselők, Boda Csaba és Endrédi Elemérné- és Dinnyés István polgármester Rechnitz és Alzey
testvervárossá válásának 30 éves ünnepi rendezvényén.
Június 6-án a Pedagógiai Szakszolgálat társulási ülése zajlott le Nyergesújfalu Város Polgármesteri
Hivatalában. Ugyanezen a napon tárgyalt a polgármester a Happy Bike képviselőivel, valamint a kömyező
települések polgármestereivel a külterületi kerékpárút megvalósítása ügyében.
Június 7-én a Gerenday Közösségi Házban a „Lex Gerenday egy polgárcsalád 150 éve” című könyv
bemutató rendezvénye volt.
Június 8-án rendkívüli testületi ülés volt, napirendje a révátkelő beruházásáról tájékoztató.
Június 9-én a polgármester Velencén a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége meghívására a
módosított önkormányzati törvénytervezetről hallgatott meg ismertetőt.
Június 10-én a “Polgármesterek találkozójára” került sor Esztergomban, majd helytörténeti kerekasztal
megbeszélés volt a Gerenday Házban.
Június 13-án Pünkösdi koncert volt. Június 21-én az Arany János Alapfokú Művészeti és Általános Iskola
tanévzáró ünnepségére került sor, egyben Boda Csaba - megválasztott kuratóriumi elnök - átadta a
Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány által felajánlott laptopot. A polgármester a Holcim Mikrotérség
Alapítvány kuratóriumi ülésén vett részt, ahol elnökváltás és alapszabály módosítás ügyében tárgyaltak.
A képviselő-testület elfogadta Sütő Péter, a Hétforrás Kft. ügyvezetőjének tavalyi évről szóló
beszámolóját. Lábatlanon 124m Ft értékben értékesítettek vizet, a cég jelentős, 60 m Ft-os kinntlevőségét
sikerült kis mértékben csökkenteni tavaly, de a jogosulatlan vízfelhasználásokat, vízlopásokat
folyamatosan ellenőrzik.
Következő napirendi pontban a testület módosította a 2011. évi költségvetési rendeletet, mivel
földértékesítés és véglegesen átvett pénzeszközök következtében 13m Ft-tal emelkedett a bevételi
főösszeg.

A képviselő-testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját.
A teljes anyag Lábatlan Város honlapján már olvasható.
Sor került az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítására, aktualizálására.
A képviselők 5m Ft értékhatárig kezességet vállaltak az Ister-Granum Eurorégió pályázatához, mely
határon átnyúló turisztikai desztinációs menedzsmentszervezet létrehozását célozta.
Az önkormányzat döntött rövid lejáratú hitel felvételéről, mivel az adóbevételek nem a tervezett szinten
teljesültek. A 100.000e Ft hitelkeret futamideje 12 hónap, fedezetül a testület ingatlanértékesítést jelölt
meg.
A testület az egyebek napirendi pont során megvizsgálta a Zalka ltp-en parkolók kialakításának
lehetőségét, majd rövid vita után módosította a Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétéért
Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodást. Végül a képviselők szándéknyilatkozatban fejezték
ki igényüket, a település belterületi szakaszán sebességmérő berendezés telepítésére, a biztonságos
közlekedés feltételeinek elősegítése érdekében.

