Tájékoztató a képviselő-testület 2012. május 29-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
2012. április 24-én a Magyar Kajak-Kenu Szövetség főtitkára, Dr. Ábrahám Attila (az 1988-as
szöuli olimpia aranyérmese) és Weisz Róbert szakmai igazgató Sujbert Leventével és Dinnyés
István polgármesterrel találkozott Lábatlanon.
Továbbá ezen a napon Nyergesújfalun került sor a Rendőrség Napja ünnepség megtartására,
melyen a polgármester vett részt. Az ünnepségen Trinácz Gábor körzeti megbízott rendőr részére
és Schetlné Révész Erzsébet polgárőr részére jutalom került átadásra.
Május 2-án a kistérségi társulási ülésén Esztergomban a közmunka programot vitatták meg a
települések vezetői.
Május 4-én az Esztergomi Vármúzeumban rendezték meg a Holcim estet, melyen ünnepélyesen
átadták az idei Holcim-díjakat.
Május 7-én a Gerenday Házban tartotta a Nyugdíjas Köztisztviselők és Közalkalmazottak
Egyesülete éves találkozóját, melyen a polgármester is részt vett.
Május 8-án a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. vezetői, Galler Károly és Géber Ferenc úr látogatták
meg a polgármestert.
Május 9-én a polgármester a Micimackó Óvodában megtartott közalkalmazotti értekezleten vett
részt, melynek témája az óvodák összevonása volt.
Május 10-én a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Kirendeltsége polgármesteri
koordinációs értekezletet tartott a Tűzoltóság átszervezésével kapcsolatban.
A Zengő Óvodában tartott közalkalmazotti értekezleten, valamint szülői értekezleten a jegyző
asszony vett részt, melynek témája szintén az óvodák összevonása, valamint az intézményvezetői
pályázatról való véleményezés volt.
Május 16-án Budapesten Országos Energiakonferencián vett részt a polgármester, melynek címe
“Mire lesz energiánk? A fenntartható energetika kérdései”.
Május 19-én a Nyugdíjas Hagyományőrző Klub tagjai fogadták a karvai nyugdíjasokat.
Május 22-én az “Intézményfenntartás kérdőjelekkel az államosítás után” c. szakmai értekezleten
vett részt a polgármester Budapesten.
Május 23-án az összevont Helyi Védelmi Bizottságok felkészítésére került sor Dorogon az
Intézmények Házában.
Május 24-én a Borostyán Baráti Kör fogadta a rechnitzi nyugdíjasokat, akik egész napos
program keretében tekintették meg városunkat.
Május 25-én a polgármester a Hétforrás Kft. taggyűlésén vett részt.
Erős Ferencné 90 éves szépkorú állampolgár köszöntésére került sor.
Második napirendi pont során a testület úgy pontosította a lakásfenntartási támogatás feltételeit,
hogy csak rendezett lakókörnyezet esetén folyósítható a támogatás. A rendezett környezet
feltételét a kérelem benyújtása után a jegyző vizsgálja.
Nem változtak, de a rendeletbe nettó módon kerültek a Gondozási Központban fizetendő térítési
díjak a Megyei Kormányhivatal előírásának megfelelően:
Megnevezés

nettó térítési díj

Étkezés helyben fogyasztva és elvitelre

410,2 Ft/adag

Nappali ellátás étkezéssel

441,7 Ft/adag

Étkezés házhoz szállítva

465,4 Ft/adag

Nappali ellátás

31,5 Ft/nap

Házi gondozási díj gondozási szükséglettel rendelkező személy részére

0 Ft/fő/óra

A képviselő-testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
tájékoztatót, egyben méltatta a szociális ágazatban dolgozók munkáját. A testület kiemelte, hogy
minden eszközzel küzdeni kell az egyre súlyosabb problémát jelentő kábítószer használat ellen.
Elfogadásra került a két lábatlani óvoda beszámolója. Mindkét intézmény magas színvonalú
pedagógiai munkát végez, melyet a szülői minőségértékelések is alátámasztanak. A két
beszámoló a labatlan.hu oldalon teljes terjedelemben megtekinthető.
A Zengő Óvoda jelenlegi vezetője, Ráczné Fülöp Erzsébet vezetői megbízását hosszabbította
meg a képviselő-testület 2017. július 31-ig. A vezető 2012. szeptember 1-től a Zengő és a
Micimackó Óvodák működéséért is felelős lesz, ugyanis a testület a két óvoda összevonásáról is
döntött. A jövőben a jelenlegi két ellátási helyen, ugyanakkor egy vezetővel folytatódik az
óvodai nevelés településünkön. A döntést a gazdaságossági szempontokon túl az is indokolta,
hogy a Micimackó Óvoda jelenlegi vezetője hamarosan nyugállományba vonul.
Módosításra került az Arany J. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirata: a tárgyi
és személyi feltételek hiánya miatt az alapító okirat nem ad lehetőséget az autista és a
halmozottan fogyatékos gyermek ellátására. Az ilyen típusú ellátást az intézmény eddig sem
végezte, azonban elvi lehetőségként a vonatkozó iratok tartalmazták.
Nem támogatták a képviselők a Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
átszervezésére vonatkozó nyergesújfalui kezdeményezést, mely szerint a jövőben megszűnne a
lábatlani zenei oktatás. A szülőknek aránytalanul nagy terhet jelentő változás az előzetes
számítások szerint nem járna költségmegtakarítással.
Településünkön növekvő számban élnek állampolgárok üdülőépületekben, pincékben. A lakcím
bejelentési kötelezettségük teljesítéséhez szükséges a közterületek hivatalos elnevezése. A
köznyelvben használatos kifejezést átvéve a testület döntött az Öreghegyi dűlő, valamint a
Vaskapu dűlő közterület megnevezés elfogadásáról, így itt a továbbiakban lakcímre történő
bejelentkezésnek nincs akadálya.
A testületi ülésről készült felvétel a városi televízióban és a www.labatlan.hu oldalon vágatlanul
megtekinthető.

