Tájékoztató
a képviselő-testület május 27-i üléséről
Első napirendi pont során beszámoló hangzott el a két ülés között történt eseményekről.
6-án a Gerenday Házban tartotta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Vidékfejlesztési
Minisztérium által javasolt különleges földtudományi és táji értéket képviselő, veszélyeztetett
képződmények, országos jelentőségű földtani alapszelvények védett természeti területté
nyilvánítása érdekében a lábatlani Köszörűkő-bánya és lábatlani Tölgyháti kőfejtő egyeztető
tárgyalását.
8-án Közbeszerzési Bizottsági ülés volt, melyen döntés született a Zengő Óvoda Óvoda utcai
telephelyének energetikai munkái kivitelezőjének kiválasztásáról. A nyertes ajánlattevő a
GoodWill Energy Kft., a munkaterület átadása 2014. június 2-án lesz.
A Cartographia Kft. igazgatójával, Veszelovszki Zsolttal Lábatlan és környéke térképészeti
felmérése és a meglévő térképek javítása ügyében tartott megbeszélést a polgármester és az
aljegyző. A tervek szerint júniusban térítésmentesen elvégzik a település részletes, GPS alapú
felmérését, valamint a térképek korrekcióját.
Ezen a napon ülésezett a 353. hrsz.-ú ingatlanra kiírt “Ötletpályázat”-ra beérkezett
pályamunkák értékelésére létrehozott bizottság.
9-én a Te Szedd! akció keretében a Rozália u. és a Duna part került megtisztításra.
13-án a polgármester az Ister-Granum Párkányban tartott közgyűlésén vett részt.
14-én a jegyző asszonnyal fogadták a Vertikál Zrt. képviselőjét, akivel a helyi zöldhulladék
elszállításával kapcsolatban tárgyaltak.
Délután dr. Pák Gábor főorvos úrral tartott megbeszélést az Egészségházban lévő
gasztroenterológiai szakrendelés folytatásáról.
Második napirendi pont során a testület megvitatta az idegenforgalmi adó eltörlését célzó
szállásadó által beadott kérelmet. A döntés értelmében az adó változatlan formában érvényes,
mivel az átlagos szállásköltség alig 5-10%-át teszi. Az adó mértéke 300 Ft/éjszaka/ vendég,
melyet a fizetővendégek után a szállásadó fizett meg.
Elfogadásra került a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló beszámoló,
valamint a Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló tájékoztató.
Településünkön jelenleg 933 fő fiatalkorú él, közülük 268 fő vett igénybe valamilyen formájú
ellátást. Jelentős problémát okoznak az igazolatlan iskolai hiányzások és a fiatalkorúak
kábítószer fogyasztása.
A képviselő-testület elfogadta a Zengő Óvoda és Bölcsőde és a Vitéz Sághy Antal Városi
Könyvtár beszámolóját, valamint a Gondozási Központ tájékoztatóját. Az intézményvezető
elmondta, hogy a házi gondozás esetében mintegy 30 fő ellátását oldják meg.
A képviselők megtárgyalták az egykori mozi épületének bontását. A bontás időszerűségét az
indokolja, hogy a Holcim Hungária Kft. helyi kiállítótér -cementgyártás helyi emlékei és
helytörténeti kiállítás- megépítésére adott írásos szándéknyilatkozatot. Az épület
megvalósításával - mely a tervek szerint az egykori mozi helyén állna- jelentős érték
keletkezne a településközpontban.
A képviselők döntöttek a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozó,
megnyert pályázat során szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról.
Végül a testület ingatlanügyekről döntött.
Az ülés vágatlan formában megtekinthető a www.labatlan.hu oldalon.

