Tájékoztató
a képviselő-testület március 18-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
5-én a Goodwill Kft-vel egyeztetés zajlott a Zengő Óvoda Micimackó telephelye nyertes pályázatának
megvalósítása ügyében.
14-én a nyergesújfalui városházán Mihelik Magdolna polgármester asszony, a Hétforrás Kft. képviselője,
a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. képviselője és Dinnyés István polgármester úr a
nyergesújfalui szennyvíztisztító teleppel kapcsolatosan tartott megbeszélést.
18-án a polgármester Karva polgármesterét, alpolgármesterét, Pénzügyi Bizottságának elnökét, valamint
Szalai Balázst, a Duna kanyar RÉV ügyvezetőjét hívta megbeszélésre, ahol a révátkelő április indításáról
tárgyaltak.
19-én a Hölgyek Lábatlanért Klub tagjaival tartott megbeszélést a polgármester a helyi termelői piac
nyitásával kapcsolatban a Gerenday Közösségi Házban.
21-én a településközpontban kialakított hot spot (ingyenes vezeték nélküli internet) előjelző táblái
kihelyezésre kerültek, továbbá a települési információs táblák (turisztikai) információs táblákat
elhelyeztük.
Március 5-én a Forest-Papír Kft. vezetője, Bodrogai Ferenc úr tárgyalt a polgármesterrel a cég jövőbeni
fejlesztésével kapcsolatos teveiről, valamint a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány
támogatásáról.
10-én a polgármester Esztergomban tárgyalt a Vaszary Kolos Kórház vezetőségével a gasztroenterológiai
szakrendeléssel kapcsolatban. Erre azért került sor, mert a gasztroenterológiai szakrendelést a jelenlegi
szakorvos felmondta.
14-én 90 éves szépkorú állampolgárt köszöntött a polgármester. Kósa Lajos nyugalmazott határőr
alezredes köszöntésére a tanácsteremben került sor.
15-én a Nemzeti Ünnepi megemlékezés keretében koszorúzás zajlott a Hősök terén, a hősi halottak
emlékművénél valamint a Dózsa Gy. úti kopjafánál.
Második napirendi pont során a testület módosított a 2013. évi költségvetést, a módosítás eredményeként
a költségvetés főösszege 41m Ft-tal, 932m Ft-ra emelkedett. A véglegesen átvett pénzeszközök, a
támogatások és az intézményi bevételek emelkedtek jelentős mértékben.
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a képviselők elfogadták a folyékony hulladékszállításra
vonatkozó helyi szabályokat. Településünkön a Gazdik Bt. végzi a feladatot, melynek elérhetőségét alább
jeleztük.
Ugyancsak törvényi kötelezettség alapján elfogadásra került a filmforgatási célú közterület-használatot
szabályozó helyi rendelet. Bár az elmúlt időszakban ilyen jellegű megkeresés nem érkezett az
önkormányzathoz, a szabályozás elfogadásának eleget kellett tenni.
A Gondozási Központban fizetendő díjak minimális mértékben, 30 forinttal emelkedtek. Az emelést az
intézményvezető számításai alapján, a rentábilis működés biztosítása indokolta.
Módosításra került a szilárd hulladékszállítás rendjére vonatkozó helyi rendelet is. A módosítás új
elemként a lakosok személyes adatainak kezelését és védelmét szabályozta.
Kiegészítésre került az Állami Számvevőszék 2013. évi vizsgálata alapján készült intézkedési terv is,
mely a költségcsökkentés lehetőségeit veszi számba.
A Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft. javaslata alapján a képviselő-testület 4,5-5 %-kal

emelte a vonatkozó sírhelydíjakat, az emelést a Kft. veszteséges működése tette indokolttá.
A képviselő-testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi
beszámolóját. A társulás minimális költségvetéssel egyebek mellett az esztergomi központú orvosi
ügyelet működtetését látja el.
Elfogadásra került a település 2013-2018. évi környezetvédelmi programja, mely a megvalósítandó
feladatokat tartalmazza.
Ugyancsak meghatározták a képviselők a Karva-Lábatlan révátkelő jegyárait és menetrendjét, mely
részletesen a karvai jóváhagyás után a városi honlapon tekinthető meg. Egy átkelés 1,5 €, kerékpár
szállítása további 1 €-ba kerül a tervek szerint.
A Zengő Óvoda telephelyén (korábbi Micimackó Óvoda) 34m Ft pályázati támogatással megvalósuló
energetikai korszerűsítés közbeszerzési pályázata került elfogadásra a következő napirend során. A nyári
szünetben megvalósuló fejlesztés a homlokzat, a födém, a nyílászárók felújítását és cseréjét foglalja
magába.
A képviselők bővítették a Gondozási Központ ellátásait a demens ellátás bevezetésével. A javaslat szerint
- a szükséges engedélyek beszerzése után - további hét fő demens személy ellátására lesz lehetőség.
A képviselő-testület döntött a helyi bölcsődei ellátás átszervezéséről. A jogszabályi változások miatt a
bölcsőde változatlan helyen látja el feladatát, azonban jogilag a Gondozási Központ irányításával
működik. A változás 2014 szeptemberétől lép életbe.
Végül a képviselő-testület ötletpályázatot írt ki az általános iskola osztályai részére, a Rákóczi F. úton
lévő, COOP üzlet melletti, jelenleg használaton kívüli terület hasznosítására vonatkozóan. A 100e, 50e és
20e Ft-os díjazás kizárólag osztálykirándulások szervezésére használható fel.

Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

