Tájékoztató
a képviselő-testület június 25-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
31-én a Gerenday Közösségi Házban tartotta sajtótájékoztatóját a Forest Papír Kft., ahol a cég a
beruházás jelenlegi állásáról, az építkezés helyzetéről tájékoztatta a jelenlévőket. A polgármester az
építkezést is megtekintette.
Délután ugyanitt Iskola Művészeti Gálája volt, melynek keretében kiállították az iskola kézműves szakkör
diákjainak munkáit, s az érdeklődők megtekinthették a színjátszó kör előadását.
Június 1-jén a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. szervezte meg dolgozói részére a Gerenday kertben az Építők
Napját, melyen a polgármester is részt vett.
Délután 15 órától a lábatlani pincegazdák ismét megrendezték a “Nyitott pincéket”, melynek keretében az
érdeklődők megkóstolhatták a termelői borokat.
3-ától a Duna áradása miatt megkezdődött az árvízi védekezés településünkön.
5-én Varga Ákos, az UBM cég vezérigazgatója kereste meg a polgármestert, akivel megtekintette a
cementgyári silókat.
6-án városunk pedagógusainak, nevelőinek köszöntése zajlott a Gerenday Házban a Pedagógus Nap
alkalmából.
7-én Kolonics György olimpiai bajnok kenus emlékére megrendezett “Kolonics-kiállítás” megnyitóján
vett részt a polgármester a Gerenday Házban. A kiállítás július 15-ig megtekinthető.
A Holcim Díjátadó Est keretében Schantzl Edit jegyző asszony vehette át a Holcim Mikrotérség
Alapítványtól az önkormányzat által elnyert 2,6 millió forintos díjat. Az intézmények által elnyert díjakat
a lábatlani intézményvezetők vették át.
8-án tetőzött a Duna városunknál. A védekezés sikeres volt. A Dunán levonuló árhullám védekezési
költségeinek megtérítése érdekében vis maior pályázat került benyújtásra, a védekezés teljes költsége
mintegy 2m Ft.
19-én az iskolai tanévzáró ünnepség zajlott le.
20-án ülésezett a Kistérségi Társulás Esztergomban, melynek napirendje a kistérségi társulási
megállapodás módosítása volt.
Ezzel egy napon került sor a Lábatlan Intézményfenntartó Társulás ülésére, melyen Dinnyés István
polgármestert választották a Társulási Tanács elnökének.
21-én Önkormányzatunk egyik legjelentősebb beruházásának eredményeként ünnepélyes keretek között
került sor a Karva-Lábatlan közötti révátkelő zárókonferenciájára és átadására.
Következő napirend során a képviselő-testület elfogadta a költségvetési rendelet soron következő
módosítását, mely a kötelező átvezetéseket tartalmazza. Ennek eredményeként a 23m Ft-tal, 909m Ft-ra
emelkedett a költségvetés főösszege.
Elfogadásra került a települési szilárd hulladék közszolgáltatásért fizetendő díj, mely a kormányzati
rezsicsökkentés keretében csökkentett árakat határozta meg:
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Zsák

770 literes gyűjtőedény közös
számlafogadással
1100 literes gyűjtőedény közös
számlafogadással

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Hétforrás Kft. beszámolóját. A Kft. vezetője tájékoztatta
a testületet, hogy árvíz idején napi szinten végeztek laborvizsgálatokat a vízminőséggel kapcsolatban, a
vízminőség folyamatosan jó volt, mivel a vízkivételi művek árvízvédelmi szempontból is védettek. A
törvényi rendelkezések következtében a cég várthatóan befejezi tevékenységét, feladatát valószínűleg az
Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. veszi át. A Hétforrás Kft. a tartozásállomány csökkentése érdekében számos
hatásos intézkedést foganatosított.
Döntés született a Rákóczi F. u. 154-156. szám alatti önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelöléséről.
Az ún. fecskelakások igénylőivel az önkormányzat 3-5 évre kötött szerződést.
Az utóbbi időszakban felhalmozódott lakbértartozások megszüntetése érdekében a testület döntött a tartós
tartozásállománnyal rendelkező bérlők szerződéseinek felmondásáról. A szociális bérlakások
igénybevételének feltétele az új, minden eddigi igénylőnek kiküldött nyomtatvány kitöltése, továbbá a
pontos lakbérfizetés.
Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás szabályozásának törvényi változása miatt a
háziorvosi ügyelet fenntartása céljából fenntartja.
A képviselő-testület üléséről készült felvétel vágatlanul megtekinthető a városi honlapon.

