Tájékoztató a képviselő-testület 2012. március 27-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Február 13-án a Lábatlani Egyetértés SE elnökével tárgyalt a polgármester.
Február 14-én az Egészségházban megtörtént a vezetékes telefonvonalak internettelefonnal történő
kiváltása.
Február 16-án egyeztető megbeszélés zajlott le a szeptemberre tervezett Karva-Lábatlan Maraton
előkészítése céljából. A képviselő-testület döntésének megfelelően kiírásra került a Zengő Óvoda és
Bölcsöde vezetői munkaköre.
Február 17-én Nyergesújfalun, a szeméttelepi pénz felosztása ügyében tartott megbeszélésen vett részt a
polgármester. Ezt követően a jegyző asszonnyal együtt Karva polgármesterével találkoztak Komáromban,
a révátkelő finanszírozásának ügyében.
Február 23-án a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Dadon tartott konzultációján vett részt a
polgármester, ahol az új önkormányzati törvénnyel kapcsolatos tájékoztatót és megbeszélést tartottak.
Délután ugyanezen a helyszínen a Polgármesterek a Falukért Egyesület értekezlete folytatódott tovább. A
polgármesterek a Magyar Államkincstár munkatársának előadását hallgatták meg a 2012-es év gazdasági
változásairól és költségvetés készítés új szerkezetéről..
Február 27-én a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vett részt a
polgármester.
Március 1-jén Richard Skeene úr tájékoztatta a polgármestert a Holcim Zrt. várható tevékenységével
kapcsolatban.
Délután az Arany-napi ünnepségen vett részt a polgármester az iskolában.
Március 2-án a Hétforrás Kft. átalakulásával kapcsolatos megbeszélés miatt kereste fel a Kft. vezetőjét a
polgármester.
Március 7-én az államháztartási törvényt érintő változások egységes értelmezése céljából a Magyar
Államkincstár vezetőjével és munkatársaival folytatott egyeztetést a polgármester, a jegyző asszony és a
gazdasági irodavezető, valamint a könyvvizsgáló asszony.
Délután Khéner László MLSZ megyei igazgatóval folytatott megbeszélést a polgármester.
Március 9-én Karva polgármesterével, valamint az ottani pénzügyi bizottság elnökévével, Varga Péter
úrral találkozott a polgármester.
Délután a Gerenday Közösségi Házban “Keringő-show” címmel kétzongorás koncerttel ünnepelték a
hölgyeket nőnap alkalmából. A rendezvényen a polgármester úr köszöntötte Lábatlan hölgyeit.
Március 12-én 90 éves állampolgári köszöntésre került sor az Oltalom Otthonban.
Ezt követően a Goodwill Kft-t kereste fel a polgármester a könyvtári pályázatok ügyében.
Március 15-én a Nemzeti Ünnepi megemlékezés keretében koszorúzás zajlott a Március 15-e téren,
a.Hősök terén, valamint a Dózsa Gy. úti hősi halottak emlékművénél.
Március 20-án Rédén a Települési Önkormányzatok Szövetségének (TÖOSZ) fórumán vett részt a
polgármester.
Március 21-én a jegyző asszony a Holdex Kft. felszámolási eljárása kapcsán egyezségi tárgyaláson vett
részt az önkormányzatot illető adóbevétel ügyében a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon.
Második napirendi pontban a képviselő-testület egységesítette a Gondozási Központban fizetendő térítési
díjak mértékét, továbbá ingyenessé tette a korábban 235 Ft/óra mértékű házi gondozás díját. Idősek,
rászorulók részére Lábatlanon jelenleg csak a Gondozási Központ nyújt magas színvonalú és ingyenes
házi gondozást.
A testület döntött a Zalka M. ltp. 5. szám alatti megüresedett bérlakás bérlőjéről, egyúttal kifejezte azt a
szándékot, hogy a sportpályán lévő önkormányzati tulajdonú lakást gondnoki feladatok ellátása érdekében
kívánja bérbe adni.

Duka Gábor, Karva polgármesterének és Varga Péter, a karvai pénzügyi bizottság vezetőjének
részvételével a képviselők ismét napirendre vették a Karva és Lábatlan között létesítendő,
utófinanszírozású pályázaton megvalósítandó révátkelő ügyét. Míg több lábatlani képviselő karvai
finanszírozás bizonytalanságát kockázati tényezőként értékelte, addig Duka Gábor a szlovák vállalkozók
által nyújtott 150.000 eurós kölcsönről mutatott be szerződést. A képviselők két ellen- és egy tartózkodó
szavazattal a projekt folytatása mellett döntöttek, amennyiben április 20-ig a karvai vállalkozók
elkülönített számlára befizetik a projekt szlovák részének megvalósításához szükséges kölcsönt, mely a
pályázat utólagos finanszírozásából kerül kiegyenlítésére. A képviselő-testület kiemelt figyelemmel kíséri
a projekt Karva által végzett előkészítését is, hiszen a teljes megvalósulásért, annak minden pénzügyi
vonzatával együtt Lábatlan a felelős.
A Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület kérésére jelképes összegért az önkormányzat átadta a Duna
parton lévő kikötő stég tulajdonjogát. Az Egyesület vállalta, hogy az úszó kikötőt karbantartja, állagát
megóvja, valamint számukra a vízisport űzéséhez, üzemeltetéshez szükséges engedélyeket beszerzik.
Az átadással együtt kikötésre kerül, hogy az Egyesület az önkormányzat és a város szervezetei részére
továbbra is korlátlanul és térítés mentesen biztosítja az úszómű használatát.
A képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy az esztergomi székhelyű Jurop Telekom cég kábeltelevízió,
internet és telefon szolgáltatást fejlesszen településünkön. A szolgáltató az eddigi tapasztalatok alapján
versenyképes áron nyújt magas színvonalú szolgáltatást a környező településeken.
Nyergesújfalu és Lábatlan Önkormányzata közösen nyújtott be pályázatot az eterniti szennyvíztisztító
telep kiváltására. A 400 mFt+Áfa mértékű beruházáshoz szükséges 15 %-os önrészt a Hétforrás Kft. adja
át az önkormányzatoknak.
A testületi döntés értelmében napelemes és napkollektoros eszközök telepítésére nyújt be pályázatot az
önkormányzat a Zengő Óvoda és a Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan. A legalább 85 %-os
támogatottságú pályázat 2,5 m Ft-os önereje mintegy három év alatt térül meg az energiaköltségek
csökkenéséből. A napelemek csúcsteljesítménye 7,2 illetve 6,6 kW.
Az önkormányzat 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújt be iskolai tehetséggondozás érdekében, a
tehetséges tanulók támogatása, programok szervezése és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban. A
program célja a tehetséges tanulók esélyeinek növelése.
A következő napirend során a képviselő-testület a Piszkei ltp-n lévő egyik ingatlanát értékesítette
gépjárműtárolás céljára. A lakótelepen lévő további önkormányzati helyiségek (garázs, tárolók) felmérését
és meghirdetését a képviselő-testület folytatja.
A testület döntött a közbeszerzési szabályzat és a közbeszerzési terv kiegészítéséről, mivel év végén az
Ave Zrt-vel a hulladékszállításra kötött szerződés lejár.
Az önkormányzat határozatlan időre meghosszabbította a hátrányos szociális helyzetben lévők részére
kiírt szociális földprogramot, ahol az igénylők vetőmagot kapnak, illetve önkormányzati földet
használhatnak családjuk élelmiszerszükségleteinek ellátása érdekében. A város akciója tavaly országos
visszhangot keltett.
A testületi ülésről készült felvétel a városi televízióban és a www.labatlan.hu oldalon vágatlanul
megtekinthető.

