Tájékoztató
a képviselő-testület március 26-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
13-án a MÖSZ által szervezett Önkormányzatok költségvetése - 2013. című konferencián vett részt
a polgármester Gödöllőn.
20-án a Magyar Termék Nonprofit Kft. találkozója volt Százhalombattán, melynek témája a
gyakorlati kézikönyv kiadása volt. A rendezvényen Török István alpolgármester jelent meg.
26-án a polgármester a megyei Közgyűlés ülésén a Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési
Szakbizottságának tagjaként vett részt a megyei területfejlesztési koncepció elkészítésében.
Ezt követően a polgármester az esztergomi Vaszary Kolos Kórház főigazgatójánál járt a
laboratóriumi vizsgálatok további ellátásának biztosítása céljából, mivel a kórház felmondta a
Nyergesújfaluval 2004-ben kötött szerződést.
27-én a DV Hulladékgazdálkodási Társulás közgyűlésén vett részt a város vezetője Tatabányán, a
korábbi hulladéktelep rekultivációval kapcsolatban. Ezt követően a megyei Kormányhivatalban
aláírta a 40% mértékű konszolidációs megállapodást.
Március 5-én a polgármester Duka Gábor karvai polgármesterrel a MAHART-PASSNAVE
ügyvezetőjével tárgyalt a révátkelő üzemeltetéséről, aki a cég tulajdonosi összetételének változása
után vállalja az üzemeltetést.
6-án a bajóti temetőben végső búcsút vettek Török János volt polgármestertől, önkormányzatunk
nevében Dinnyés István polgármester és Török István alpolgármester rótta le kegyeletét.
8-án a Nőnap alkalmából köszöntötte a polgármester és az aljegyző az önkormányzat
intézményeiben dolgozó hölgyeket.
13-án Lábatlanra érkezett a révátkelő úszóműve. A felépítményt néhány héten belül helyezik el
végleges helyére. Az úszóművet Pozsonyban gyártották, és 10 órás hajóút után reggel érkezett
városunkba, jelenleg a karvai oldalon van kikötve. A behajózás felvételei megtekinthetőek a
labatlan.hu oldalon, illetve a facebook.com/labat.lan lapon.
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. A zord időjárás miatt az ünnepséget a
Gerenday Házban tartottuk.
Az ünnepség után a Gerenday Házban a polgármester megnyitotta a hagyományos borversenyt.
19-én a MÖSZ és a Polgármesterek a Falukért Egyesület Naszályon vidékfejlesztési konferenciát
szervezett, melyen a polgármester is részt vett.
20-án az Esztergomi Járási Hivatal vezetőjét, Horváth-Szeder Gábort fogadta a polgármester és a
jegyző, akikkel az aktuális témákról tartottak megbeszélést.
21-én Richard Skene, a Holcim elnök-igazgatója a cementgyár bontási munkálatairól tárgyalt a
polgármesterrel és a jegyzővel.
A többcélú kistérségi társulás ülésén döntés született arról, hogy az éves tagdíj 317 Ft/főről 150
Ft/főre csökkenjen, továbbá - a kistérségi társulások finanszírozásának megszűnésével - a közösen
ellátott feladatok szervezeti keretei kerüljenek átgondolásra - különös tekintettel az orvosi ügyelet
ellátására.

Második napirendi pont során a testület elfogadta a vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendeletet,
mely rögzíti a vagyonhasznosítás feltételeit.
Módosultak a Gondozási Központban az étkezésért fizetendő díjak, melyek az infláció mértékével
egyezően 5,7 %-kal emelkedtek. Ugyancsak emelkedtek 5%-kal a sírhelydíjak, melyet a szolgáltató
az inflációval és több rongálás helyreállítási költségével indokolt.
Kiegészült a közbeszerzési terv a József A. és a Rozália utca árkainak felújításával, a felújítás idén
mintegy 17m Ft értékben valósul meg.
A testület döntött arról, hogy a törvényi kötelezettség miatt módosítandó utcanevekről az ott lakó
lábatlaniak dönthetnek, a Hírmondóban található “javaslati lap” kitöltésével és visszaküldésével. A
törvény alapján valamennyi névváltozásból eredő okmány, igazolvány cseréje díj- és illetékmentes.
Végül a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Holcim H. Zrt. állandó kiállító teret kíván
létrehozni a cementipari emlékek bemutatása céljából, mely - a javaslatok alapján - a Gerenday Ház
hozzáépítésével valósulna meg a cég beruházásában.
Az ülésről készült felvétel vágatlanul március 28-tól megtekinthető a labatlan.hu oldalunkon.

