Tájékoztató
a képviselő-testület május 28-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
Május 1-jén a Duna-parton Karva testvér településsel közösen ünnepeltük a munka ünnepét.
7-én a Holcim Zrt. és az önkormányzat képviselői a Gerenday Ház tervezőjével egyeztették a tervezett
Holcim kiállító tér és önkormányzati néprajzi gyűjtemény elképzeléseit és terveit.
8-án a Roma Kisebbségi Önkormányzat Állami Számvevőszék által végzett vizsgálata lezárult.
9-én a polgármester Esztergomban a Kistérségi Társulás soron következő ülésén vett részt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából egy tervezői csoport helyszíni ellenőrzést tartott az
önkormányzat valamennyi közintézményénél, ahol az akadálymentesítés meglétét, illetve annak esetleges
hiányát vizsgálták.
10-én az Ister-Granum soron következő ülésén vett részt a polgármester.
16-án A polgármester a Tatán tartott “Együtt a határ mentén” c. konferencián vett részt, ahol a határon
átnyúló infrastruktúra fejlesztése volt a téma.
17-én a megszűnt Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulási Tanács ülése volt
Nyergesújfalun, ahol a szervezet 2012. évi zárszámadása volt napirenden.
18-án az ausztriai Rechnitzben, a 10 éves testvérvárosi kapcsolat ünnepélyes megerősítésére került sor,
melyen mintegy 20-25 fős lábatlani delegáció vett részt. Az ünnepségen felavatásra került SzencziMolnár Albert márvány emléktáblája, amelyet a református egyházközség és az önkormányzat
adományozott a testvérvárosnak.
21-én a Magyar Államkincstár a Gondozási Központ és a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
ellenőrzését végezte az intézményekben és a Hivatalban.
22-én járási közbiztonsági egyeztető fórumon vett részt a polgármester Esztergomban.
23-án tartották a Hétforrás Kft. taggyűlését, ahol az érintett települések polgármesterei a 2012. évi
beszámolót fogadták el, a 2013. évi üzleti tervet tárgyalták, valamint szó volt a viziközmű törvényből
eredő változások önkormányzati feladatairól.
25-én a Búzás-hegyi sétaút melletti patakokra felépített hidak avatására került sor, melyen Gubody
Sándor képviselő úr képviselte az önkormányzatot, egyúttal emléklapot adott át Bodroginé Kókai
Gyöngyi részére, aki jelentős támogatást nyújtott a sétaút megvalósításához.
Második napirendi pont során a képviselő-testület elfogadta a település bérlakásairól szóló rendelet
módosítását. Önkormányzati bérlakást az kaphat, akinek nincs ½ résznél nagyobb lakástulajdona, nincs
haszonélvezeti joga és jövedelmi viszonyai alapján jogosult. A továbbiakban a testület rendszeresen
áttekinti bérlakásokkal kapcsolatosan fennálló lejárt határidejű tartozásokat, és 60 napon túli tartozás
esetén a bérletet felmondja. Változás, hogy igénylést a honlapról letölthető nyomtatvány kitöltésével lehet
benyújtani.
A testület elfogadta a gyermekvédelmi feladatok gyakorlásáról szóló beszámolót, valamint a Kuckó
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót. A beszámoló felhívta a
figyelmet, hogy kiemelten kell kezelni a kábítószerfogyasztás megelőzését településünkön is.
Ugyancsak elfogadásra került a Zengő Óvoda és Bölcsőde beszámolója. Az 200 gyermeket ellátó
intézmény valamennyi dolgozójának munkáját megköszönte a képviselő-testület.

A Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár vezetője köszönetet mondott a kulturális rendezvényeket támogató
vállalkozások vezetőinek. A rendezvények lebonyolításához az önkormányzat nem tudott forrást
biztosítani, így a támogatások tették lehetővé a továbbra is változatos és sokszínű kulturális eseményeket.
Végül módosításra került a közbeszerzési terv az intézményi étkezés idei meghirdetése miatt, továbbá a
József A. és a Rozália út árokjavítása miatt közbeszerzési felhívása is elfogadásra került.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

