Tájékoztató
a képviselő-testület február 4-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
19-én a Hétforrás Kft. taggyűlésén vett részt a polgármester. Ezen a napon a településünket
bemutató mobiltelefon alkalmazás fejlesztése kezdődött meg.
9-én írásban felszólításra kerültek az ebek veszettség elleni oltását elmulasztó lakosok az eb
állomány teljes oltottsága érdekében.
13-ától a Járási Hivatal az ügysegéd fogadási idejét heti két órára csökkentette, mivel a járáshoz
átvitt minimális ügyszám nem indokol nagyobb jelenlétet.
15-én, Tatán a Gerecse Natúrpark megnyitásával kapcsolatos tájékoztatón vett részt a
polgármester.
16-án a jegyző asszony a Kormányhivatalban szervezett jegyzői értekezleten volt, melynek fő
témája a 2014. évi országgyűlési, majd az Európa Parlamenti és önkormányzati választással
kapcsolatos feladatok lebonyolítása.
A polgármester a Belügyminisztérium által szervezett önkormányzati konferencián vett részt a
Duna Palotában. Ezen a napon a polgármester és az aljegyző helyi termelői piac létrehozásával
kapcsolatos megbeszélést folytatott Esztergomban.
17-én került sor a LECSO cementgyári bontásával kapcsolatos helyszíni bejárásra.
23-án a településközpontban hotspot került kialakításra, amely 30 percig díjmentesen
használható interneteléréssel rendelkezik.
28-án a Goodwill Kft. képviselőivel egyeztetés folyt a városházán a Zengő Óvoda Micimackó
telephelyének közbeszerzésével és kivitelezésével kapcsolatosan, továbbá egyeztetésre került a
napelemes pályázatok megvalósítása a városháza és a Zengő Óvoda épületén. Szintén ezen a
napon aláírásra került a Támogató Szolgálat 2014 évi finanszírozási szerződése.
29-én Karva polgármesterével, alpolgármesterével és a Pénzügyi Bizottság elnökével tárgyalt a
révátkelő üzemeltetésével kapcsolatban.
Második napirendi pontként elfogadásra került a 2014. évi költségvetési rendelet. A költségvetés
főösszege idén 673m Ft. Mivel az állam konszolidálja a település adósságát, így az elmúlt
időszakhoz képest kedvező feltételek állnak rendelkezésre a város költségvetése szempontjából.
Következő napirend során a testület visszavonta a folyószámlahitel szerződésre vonatkozó
képviselő-testületi döntést, mivel az elmúlt év során nem volt szükség a hitel igénybevételére és
a település pénzügyi helyzete alapján a közeljövőben sem lesz rá szükség.
A képviselők elfogadásra alkalmasnak találták a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervet.
Magyarország költségvetéséről szóló törvény alapján átvállalásra került a település
adósságállományának fennmaradó 274m Ft-os része. A testület meghozta az ezzel kapcsolatos
döntéseket.
Sor került a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására, mivel jogszabályi változások
miatt számos módosítást kellett átvezetni.
A döntés született a Lábatlanon kialakítandó termelői piaccal kapcsolatban. A tervek szerint

áprilistól termelői piac kerül kialakításra, melyen jó minőségű mezőgazdasági termékek
vásárlására lesz lehetőség.
Elfogadta a képviselő-testület a Gondozási Központ szakmai programjának módosítását. A házi
segítségnyújtás tekintetében 22 főről 27 emelkedik az ellátottak létszáma.
A testület megtárgyalta és támogatta a 2014. évi országgyűlési képviselő választások során
szükséges szavazatszámláló bizottsági tagokat. A vonatkozó jogszabály alapján a tagokat a
választások kitűzését követően kell megválasztani.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

Felhívás!
2014 áprilisától heti egy alkalommal pénteken 15-18 óra között működő termelői piac kerül - a
tervek szerint - kialakításra településünkön a Gerenday udvarban. A piacon őstermelői
igazolvánnyal rendelkező termelők helypénz nélkül árusíthatják mezőgazdasági termékeiket.
Termelők jelentkezését várjuk a 33/517-500-as számon, vagy a polghiv@labatlan.hu címen. A
piac működéséről márciusi számunkban részletesen beszámolunk.

