Tájékoztató a képviselő-testület 2011. április 26-i üléséről
Első napirendi pontban beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Március 22-én Varga Ferenc Csaba okleveles rendészeti vezető, volt rendőrkapitány a pályázati
összegből tervezett térfigyelő kamerák helyét tekintette meg az aljegyzővel.
Március 23-án Bárdos Zoltán önkormányzati képviselő a megyei Közlekedésbiztonsági bizottság soron
következő ülésén vett részt.
Április 5-én az Együttműködési megállapodás aláírásra került a Mozgássérültek Alapítványával.

Április 5 és 8 között lomtalanítás volt városunkban.
Április 7-én Esztergom – Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulási ülés volt Esztergomban,
valamint ezen a napon volt a Polgármesterek a Falukért egyesület összejövetele is.
Április 11-én a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága ellenőrizte a 2008. évben CÉDE
támogatással létesített bölcsődei csoportot. Az ellenőrzés célja a támogatás jogos felhasználása,
illetve a bölcsődei rendeltetési mód folyamatos fenntartása. Az ellenőrzés során mindent rendben
találtak.
Április 13-án a Hétforrás Kft. vezetőjével tárgyalt a polgármester az eterniti szennyvíz tisztító
pályázatával kapcsolatosan.
Április 18-án a Paksi Atomerőmű bemutató kamionja járt Lábatlanon, ahol a lakosság és általános
iskolai osztályok tekinthették meg az erőmű működési elvét, hatásait, terveiket.

Következő napirendi pont során bemutatkozott az Esztergomi Rendőrkapitány, Sturcz Viktória,
és beszámoló hangzott el a település közbiztonsági helyzetéről. Tavaly kevesebb ittas vezetés és
közterületen elkövetett bűncselekmény történt, ugyanakkor nőtt a kiskorúak sérelmére elkövetett
veszélyeztetések száma. Az április 21-i Rendőrnapon a polgármester elismerésben részesítette
Trinácz Gábor, körzeti megbízottat lelkiismeretes munkájáért.
A képviselő-testület vita nélkül elfogadta az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és a belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót.
Ezt követően az önkormányzat által támogatott civil szervezetek tájékoztatóját hallgatták meg a
képviselők. Tavaly a Polgári Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület létszáma hét fővel
emelkedett. Bárdos Zoltán elnököt a Rendőrnap alkalmával ugyancsak elismerésben részesítette
az önkormányzat. A polgárőrség munkáját az önkormányzat nevében a polgármester méltatta. A
polgárőrség teljes beszámolója a városi honlapon olvasható.
Az Egyetértés SE vezetője, Szalai László elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás
nevelésébe. A 8 szakosztállyal működő egyesületet az önkormányzat tavaly 5.000e Ft-tal
támogatta. A judo szakosztály eredményei tavaly jelentősen elmaradtak a korábbi sikerektől,
melyet a szakosztályvezető az iskolafelújítással kapcsolatos edzőtermi problémákkal indokolt. A
labdarúgó szakosztály 15 mérkőzésen 16 gólt rúgott és 30-at kapott, a sikertelenség a nézőszámra
is hatással van. További változás, hogy a tenisz szakosztály 2011-től már nem Lábatlanon, hanem
Nyergesújfalun edz. Az egyesület vezetője elmondta, hogy számos olyan felújítást, karbantartást
tervez, mely nem kerül pénzbe, de a létesítmények állapotát jelentősen javítja.

Lábatlan Nagyközség Közösségi Céljaiért Alapítvány tájékoztatta a testületet, hogy a beérkezett
pályázatok alapján 2.128e Ft támogatást osztottak fel 13 intézmény, civil szervezet között,
továbbá az iskola javaslata alapján egy db számítógépet ajándékoztak a tanév végén egy lábatlani
tanulónak.
A képviselő-testület a február 14-én kiírt pályázatának elbírálása során ismét Szabó Ildikót
választotta a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár intézményvezetőjének. Szabó Ildikó pályázata
megfelelt a kiírásnak, továbbá kiemelkedő szakmai ismeretei és eddigi munkája alapján bírálták
el pályázatát.
A testület határozott arról, hogy támogatja a könyvtár Tudásdepo Expressz keretén belül
benyújtandó pályázatát, ahol online könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó hardverekre lehet
vissza nem térítendő támogatást igényelni.
Döntés született arról, hogy az eterniti szennyvíztelep kiváltása érdekében Nyergesújfalu és
Lábatlan Önkormányzata pályázatot nyújt be.
Végül a képviselő-testület elutasította a Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétéért
Közalapítvány ingyenes földterületre vonatkozó, továbbá a Rendészeti Kiképzők megyei
szövetségének kérelmét.

