Tájékoztató a képviselő-testület 2012. június 26-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről:
Június 1-jén az Arany J. Iskola által a Gerenday Házban megrendezett Művészeti Gálán vett részt a
polgármester.
Június 2-án ismét megrendezésre került a kamberki pincegazdák “Nyitott Pincék” c. rendezvénye.
Június 4-én a polgármester a PR-Telecom igazgatójával tárgyalt a hálózat-korszerűsítéssel és
csomagbővítéssel kapcsolatban.
Június 6-án a polgármester a Duna Palotában rendezett település-üzemeltetési tájékoztatón hallgatta meg
a Belügyminisztérium képviselőit.
Június 7-én a Pedagógiai Szakszolgálat társulási ülésén vett részt Nyergesújfalun. Délután a Gerenday
Közösségi Házban köszöntötte Pedagógus nap alkalmából pedagógusainkat és Pedagógus Szolgálatért
Emlékérem miniszteri elismerést adott át Balogh Erzsébet és Schäffer Ágnes nyugállományba vonuló
intézmény-vezetőknek, valamint Schäffer Ágnes részére a képviselő-testület Köz Szolgálatáért
kitüntetését is átadta.
Június 8-án a Micimackó Óvodában katasztrófavédelmi ellenőrzés volt.
Június 13-án a tatabányai Kormányhivatalban Új Magyarország pályázati tájékoztatón vett részt a
polgármester.
Június 14-én Esztergomban sor került a Kistérségi Társulási Tanács következő ülésére.
Fotókiállítást nyitott meg Török István alpolgármester a Gerenday Házban.
Június 15-én ismételten katasztrófavédelmi ellenőrzésre került sor, immár a városban lévő veszélyes fák
ellenőrzését végezték.
Június 16-án volt az Arany János Iskola végzős diákjainak ballagási ünnepélye.
Június 18-án került sor a révátkelő beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzésre beérkezett ajánlatok
borítékbontására. Két ajánlat érkezett, az Árkádok Kft-től és a Frenyó Kft-től.
A Karva-Lábatlan Maraton sportrendezvény előkészítése során Karva-Lábatlan pályabejárás, egyeztető
megbeszélés zajlott Karván.
Június 19-én a Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat nyergesújfalui új épülete átadó-projektzáró ünnepségének
részleteit beszélték meg a polgármesterek, majd sor került a Helyi Védelmi Bizottság alakuló ülésére
Nyergesújfalun.
Június 20-án volt az Arany Iskola tanévzáró ünnepsége. Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány
az iskola 2 testvér-diákjának egy notebookot adományozott kimagasló tanulmányi eredményükért.
Június 21-én a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ kirendeltségének
vezetője Romanek Etelka asszony ellenőrzést tartott a közhasznú foglalkoztatottakkal kapcsolatosan.
Július 1-től a kötelező kéményseprő ipari szolgáltatást a megye területén a Magyar Kémény Kft. végzi.
Második napirendi pont során a képviselők elfogadták a Hétforrás Kft. 2011. évi működéséről szóló

beszámolót. Problémát okoz, hogy a kinntlevőség mértéke 60-70 m Ft értéken mozog.
Következő napirendi pontban a költségvetési rendelet módosítására került sor, a támogatások és a
véglegesen átvett pénzeszközök változása miatt a költségvetés főösszege 13.290e Ft-tal emelkedett.

Változott a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata, mivel jogszabályi változás
miatt ebben kell szerepeltetni az önkormányzat által ellátott tevékenységek felsorolását.
A képviselő-testület döntött, hogy december 21-ig kezdeményezi az Otp Bank Nyrt-vel kötött
65m Ft értékű hitelszerződés meghosszabbítását.
A következő napirendi pontok során a testület módosította a polgármesteri hivatal, a Zengő
Óvoda, a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár és a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat alapító okiratait.
Ezt követően sor került a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási

megállapodásának és szakmai programjának módosítására. A formai módosítást a napokban
átadott nyergesújfalui ellátási hely címének átvezetése indokolta.
Ugyancsak elfogadásra került az Esztergomi Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységéről szóló
beszámoló. A kistérség 174m Ft-os bevételéből számos térségi feladatot látott el magas szinten,
ugyanakkor a sport táborok támogatására nem jutott forrás.
A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a PR-Telekom néhány hónapon belül befejezi
hálózatának korszerűsítését, ennek eredményeképpen a jelenlegi tarifával digitális, illetve HD
minőségű adás lesz elérhető egyes csomagokban.
A képviselő-testület döntött a nyergesújfalui hulladéklerakó telep használatával összefüggésben
keletkezett költség felosztásával kapcsolatos kötelezettségek elfogadásáról.
Az ülésről készült felvétel a Helyi Tv-ben, illetve a www.labatlan.hu oldalon vágatlanul
megtekinthető.

